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2.4. COMPAREIXENCES
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D) RGE núm. 6001/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deficiències a l'escoleta
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Q) RGE núm. 6014/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió del director general de
Planificació, Avaluació i Farmàcia.
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R) RGE núm. 6015/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla per a la renovació dels centres
de salut.
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de Manacor.
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de Can Misses.
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W ) RGE núm. 6020/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes sociosanitaris.
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X) RGE núm. 6021/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de les funcions dels
farmacèutics.
1838
Y) RGE núm. 6022/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores realitzades en els
programes de donació d'òrgans.
1838
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Z) RGE núm. 6023/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamacions a Consum per via
telemàtica.
1838
AA) RGE núm. 6024/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions del Consell de
Participació.
1838
AB) RGE núm. 6025/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la Plataforma d'oci
nocturn.
1838
AC) RGE núm. 6026/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació de l'Estratègia o
el Pla de salut pública.
1838
AD) RGE núm. 6027/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dèficit de l'Ibsalut.
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AE) RGE núm. 6128/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
d'escolarització a Menorca 2015/16.
1839
AF) RGE núm. 6129/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
d'escolarització a Mallorca 2015/16.
1839
AG) RGE núm. 6130/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
d'escolarització a Eivissa 2015/16.
1839
AH) RGE núm. 6131/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
d'escolarització a Formentera 2015/16.
1839
AI) RGE núm. 6132/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
d'escolarització als municipis de les Illes el curs 2015/16.
1839
AJ) RGE núm. 6133/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15 a Menorca.
1839
AK) RGE núm. 6134/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15 a Mallorca.
1840
AL) RGE núm. 6135/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15 a Eivissa.
1840
AM ) RGE núm. 6136/16, de la diputada Elena Baquero i G onzález, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15 a Formentera.
1840
AN) RGE núm. 6137/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15 als municipis de les Illes.
1840
AO) RGE núm. 6138/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes infantils
de 0-3 anys a Menorca.
1840
AP) RGE núm. 6139/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes infantils
de 0-3 anys a Mallorca.
1840
AQ) RGE núm. 6140/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes infantils
de 0-3 anys a Eivissa.
1841
AR) RGE núm. 6141/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes infantils
de 0-3 anys a Formentera.
1841
AS) RGE núm. 6142/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes infantils
de 0-3 anys fora de la xarxa del Govern a Menorca.
1841
AT) RGE núm. 6143/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes infantils
de 0-3 anys fora de la xarxa del Govern a Mallorca.
1841
AU) RGE núm. 6144/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes infantils
de 0-3 anys fora de la xarxa del Govern a Eivissa.
1841
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AV) RGE núm. 6145/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes infantils
de 0-3 anys fora de la xarxa del Govern a Formentera.
1841
AW ) RGE núm. 6146/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles de música
reglades a Menorca.
1841
AX) RGE núm. 6147/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles de música
reglades a Mallorca.
1842
AY) RGE núm. 6148/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles de música
reglades a Eivissa.
1842
AZ) RGE núm. 6149/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles de música
reglades a Formentera.
1842
BA) RGE núm. 6150/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles de música
no reglades a Formentera.
1842
BB) RGE núm. 6151/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles de música
no reglades a Eivissa.
1842
BC) RGE núm. 6152/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles de música
no reglades a Mallorca.
1842
BD) RGE núm. 6153/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles de música
no reglades a Menorca.
1842
BE) RGE núm. 6154/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
matriculats a escoles de música a Menorca.
1843
BF) RGE núm. 6155/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
matriculats a escoles de música a Mallorca.
1843
BG) RGE núm. 6156/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
matriculats a escoles de música a Eivissa.
1843
BH) RGE núm. 6157/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
matriculats a escoles de música a Formentera.
1843
BI) RGE núm. 6158/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
matriculats a escoles de música a les Illes.
1843
BJ) RGE núm. 6162/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
declaració de parc natural Es Trenc.
1843
BK) RGE núm. 6186/16, de la diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat
d'emmagatzematge dels aqüífers d'Eivissa.
1843
BL) RGE núm. 6187/16, de la diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat
d'emmagatzematge dels aqüífers de Menorca.
1844
BM) RGE núm. 6188/16, de la diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat
d'emmagatzematge dels aqüífers de Mallorca.
1844
BN) RGE núm. 6189/16, de la diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora dels aqüífers
de les Illes.
1844
BO) RGE núm. 6190/16, de la diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon d'utilització
d'aigua dessalada.
1844
BP) RGE núm. 6215/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de l'emissió de
programes objecte del conveni amb el Bisbat.
1844
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BQ) RGE núm. 6238/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions a instalAlacions
educatives a Mallorca.
1844
BR) RGE núm. 6239/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions a instalAlacions
educatives a Menorca.
1844
BS) RGE núm. 6240/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions a instalAlacions
educatives a Eivissa.
1845
BT) RGE núm. 6241/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions a instalAlacions
educatives a Formentera.
1845
BU) RGE núm. 6242/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions previstes a
instalAlacions educatives a Mallorca.
1845
BV) RGE núm. 6243/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions previstes a
instalAlacions educatives a Menorca.
1845
BW ) RGE núm. 6244/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions previstes a
instalAlacions educatives a Eivissa.
1845
BX) RGE núm. 6245/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions previstes a
instalAlacions educatives a Formentera.
1845

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 6313/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a document de solAlicitud de places
escolars.
1846
B) RGE núm. 6314/16 (complementat amb l'escrit RGE núm. 6359/16), de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a lloguer de vacances d'habitatges a blocs plurifamiliars.
1846
C) RGE núm. 6321/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nous
imposts.
1846
D) RGE núm. 6322/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
empreses de cotxes de lloguer.
1846
E) RGE núm. 6328/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a davallada del sector de
la construcció a les Illes Balears.
1846
F) RGE núm. 6329/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades previstes en
el Pla econòmicofinancer que s'ha de presentar al Ministeri d'Hisenda.
1846
G) RGE núm. 6330/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pintades en contra del turisme.
1847
H) RGE núm. 6331/16, del diputat Rafael Nadal i Homar, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment a la via verda
Manacor-Artà.
1847
I) RGE núm. 6332/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes d'infraestructures
i equipaments de l'Escola d'Art d'Eivissa.
1847
J) RGE núm. 6333/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa sanitària per habitant
prevista per a aquesta legislatura.
1847
K) RGE núm. 6334/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abastiment d'aigua en
els mesos d'estiu.
1847
L) RGE núm. 6335/16, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a condicions laborals
del handling.
1847
M) RGE núm. 6336/16, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
substitucions en el servei d'Ibsalut.
1848
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N) RGE núm. 6337/16, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes B alears, relativa a
clàusules socials en les contractacions públiques.
1848
O) RGE núm. 6338/16, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a transferència
de les residències Can Blai i Sa Serra.
1848

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6228/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaracions, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1848
B) RGE núm. 6230/16, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a factura relativa al
desplaçament a l'illa de Quios, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1848
C) RGE núm. 6231/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment dels programes
amb els millors índexs d'audiència, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1849
D) RGE núm. 6232/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del document SOS3
emès a l'Hora D, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1849
E) RGE núm. 6233/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació de la qualitat
de la programació actual, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1849
F) RGE núm. 6235/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a igualtat efectiva entre dones
i homes, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1849
G) RGE núm. 6236/16, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa Dues Voltes,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1849
H) RGE núm. 6237/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retransmissió en directe dels
Premis Ramon Llull, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1849
I) RGE núm. 6253/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contracte del
programa i el mandat marc, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1850
J) RGE núm. 6254/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contractació de
productes audiovisuals, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1850
K) RGE núm. 6255/16, de la diputada Isabel M. Busquets i Hidalgo, del Grup Parlamentari MÉS per M allorca, relativa a valoració
de l'ús normal del català i reciprocitat, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1850
L) RGE núm. 6256/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari M ÉS per M enorca, relativa a assistència de grups
a la tertúlia d'Al Dia, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
1850
M) RGE núm. 6030/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
transport públic des d'Alcúdia, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
1850
N) RGE núm. 6031/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a transport
des d'Alcúdia (II), davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
1850
O) RGE núm. 6032/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a transport
des d'Alcúdia (III), davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
1851

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 6266/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'obligació de transparència de resoldre
reclamacions ciutadanes en matèria d'informació pública.
1851
B) RGE núm. 6267/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de la comissió paritària del sector públic de la CAIB
per a la negociació amb els representants dels treballadors de les entitats públiques.
1852
C) RGE núm. 6277/16 (complementada amb l'escrit RGE núm. 6296/16), dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem-Illes Balears,
MÉS per M allorca i MÉS per Menorca, relativa a restabliment de la universalitat del dret a l'assistència sanitària pública i la recuperació
del sistema públic de sanitat (urgència).
1852
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6229/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació del cos d'agents de medi ambient
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
1853
B) RGE núm. 6265/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de noves infraestructures educatives a Eivissa, davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1854
C) RGE núm. 6274/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement i suport als tres directors expedientats dels centres
de secundària de Menorca, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1854
D) RGE núm. 6290/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la infecció produïda pel virus de l'hepatitis C, davant la Comissió
de Salut.
1855

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les Preguntes RGE núm. 8650/15 i 8651/15, del diputat Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
nous professors de secundària i a nous mestres d’educació infantil i primària.
1856
B) A les Preguntes RGE núm. 8804/15 i 8808/15, de la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i M artí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relatives a proves externes i a proves externes (II).
1856
C) A les Preguntes RGE núm. 10209/15 a 10213/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a contractes menors realitzats pel Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears dels anys 2011 a 2015.
1857
D) A la Pregunta RGE núm. 1262/16, del diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
camps de golf regats amb aigua potable.
1857

7.

E) A la Pregunta RGE núm. 1554/16, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a depuradores,
1857

8.

F) A la Pregunta RGE núm. 1555/16, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a depuradores,
1857

G) A la Pregunta RGE núm. 1781/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
estratègic de subvencions del FOGAIBA i de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
1857
H) A la Pregunta RGE núm. 1785/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a replantació
d’ametllers.
1857
I) A la Pregunta RGE núm. 1786/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de
gestió forestal.
1858
J) A la Pregunta RGE núm. 1790/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
d’explotació agrària preferent.
1858

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 5980/16, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,
sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític
del Govern.
1858
B) RGE núm. 5981/16, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia
i Mobilitat, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el
programa polític del Govern.
1858
C) RGE núm. 5982/16, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Transparència,
Cultura i Esports, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb
el programa polític del Govern.
1859
D) RGE núm. 6268/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, sobre la reunió amb el ministre d'Hisenda i el Consell de Política Fiscal i Financera de dia 15 d'abril de
2016.
1859
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3.17. INFORMACIÓ
A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de lluita contra
la corrupció de les Illes Balears.
1859
B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació.
1859

4. INFORMACIONS
A) Canvi de membre a la Ponència per tal d'elaborar una proposta del text de la proposició de llei del tercer sector de Balears.
1859

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 41, de 15 d'abril de 2016.

1859
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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
5 d'abril de 2016, aprovà la Llei de la renda social garantida
de les Illes Balears.
Palma, a 13 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
LLEI DE LA RENDA SOCIAL GARANTIDA
DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
I
La crisi social i econòmica que viuen les Illes Balears en el
context de l’Estat espanyol i d’Europa provoca que hi hagi
persones que estan en situació de pobresa severa, sense
recursos bàsics per tenir una vida digna.
Aquestes situacions de desigualtat econòmica produeixen
alhora processos de risc d’exclusió social. Tots els indicadors
assenyalen que els darrers anys s’han ampliat les desigualtats
socials.
A les Illes Balears la pobresa ha augmentat fins al punt que
un de cada cinc illencs disposa de rendes inferiors al llindar de
la pobresa i l’augment és major en els colAlectius que es troben
en pobresa severa. Destaquen, entre aquests grups de població,
les persones menors d’edat que pateixen privacions en
necessitats bàsiques en el si de les seves famílies.
La crisi econòmica i la destrucció d’ocupació han accelerat
la manca d’ingressos. El nivell històric de desocupació (més de
120.000 persones segons l’Enquesta de Població Activa de
2014) provoca que 38.500 llars a les Illes Balears, l’any 2014,
tinguessin tots els seus actius en situació d’atur i que 20.900
llars a les Illes Balears no tinguessin perceptors d’ingressos.
La persistència de la desocupació posa en perill la protecció
econòmica de les persones sense feina en el moment que
s’exhaureixen les prestacions i els subsidis per atur. En aquest
cas, el 30% del total de persones en situació d’atur ho està de
fa més d’un any i més del 25%, fa dos anys que no fa feina.
D’altra banda, el 58,7% del total de persones demandants
d’ocupació no percep cap prestació o subsidi per desocupació.
II
La Constitució estableix l’obligació dels poders públics de
promoure les condicions a fi que la llibertat i la igualtat de
l’individu siguin reals i efectives, així com de remoure els
obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud; i de
facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política,

econòmica, cultural i social i, en conseqüència, per avançar en
la lluita per a l’eradicació real de la pobresa en què viu una part
molt important de la població. L’article de la Constitució
Espanyola al qual es fa referència és l’article 9.2, que disposa
que “correspon als poders públics de promoure les condicions
per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en
els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles
que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,
cultural i social”.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, modificat per la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma, estableix en
el títol III sota la rúbrica de les competències de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la competència exclusiva en
acció i benestar social, que inclou el desenvolupament
comunitari i la integració; el voluntariat social, els
complements de la seguretat social no contributiva; les
polítiques de protecció i el suport a les persones amb
discapacitats físiques, psíquiques i sensorials; les polítiques
d’atenció a persones dependents, i les polítiques d’atenció a les
persones i als colAlectius en situació de pobresa o necessitat
social. També es recull a l’article 30, apartat 16, com a
competència exclusiva de la comunitat autònoma la protecció
social de la família i la conciliació de la vida familiar i laboral.
Les anteriors competències tenen el seu fonament en
l’article 12.3 de l’Estatut sobre els principis rectors de
l’activitat pública, en el qual s’expressa un mandat als poders
públics:
“Les institucions pròpies de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a complir les finalitats que els són pròpies i en el
marc de les competències que els atribueix aquest Estatut, han
de promoure, com a principis rectors de la política econòmica
i social, el desenvolupament sostenible encaminat a la plena
ocupació, la cohesió social i el progrés científic i tècnic de
manera que asseguri a tota la ciutadania l’accés als serveis
públics i el dret a la salut, l’educació, l’habitatge, la protecció
social, l’esplai i la cultura.”
III
La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, fixa els objectius de les polítiques de serveis socials en
termes de:
a) Millorar la qualitat de vida i promoure la normalització,
la participació i la integració social, política, econòmica,
laboral, cultural, educativa i de salut de totes les persones.
b) Fomentar la cohesió social i la solidaritat.
c) D etectar i atendre les situacions de manca de recursos
bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels
grups i la comunitat en general.
La llei, en la descripció de les necessitats d’atenció
prioritària, destaca també les dificultats d’integració social
vinculades a condicions laborals precàries, desocupació i
pobresa.
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L’article 25 de la Llei 4/2009 fa referència a les prestacions
bàsiques garantides en els termes següents:
“La cartera de serveis garantirà la resposta immediata a
les situacions d’emergència social i les prestacions que
donin cobertura a les necessitats bàsiques de les persones
beneficiàries d’aquesta llei.
Es consideren necessitats bàsiques:
1. L’allotjament, l’alimentació i el vestit.
2. L’accessibilitat a la informació i als recursos del
sistema dels serveis socials, sense que la mancança de
recursos econòmics ni les limitacions físiques ni
intelAlectuals de la persona puguin impedir-ho.”
D’altra banda, a l’article 35, apartat m), s’atribueix com a
competència del G overn de les Illes Balears la de crear,
organitzar, finançar i gestionar els programes i els centres de
serveis socials que per la seva naturalesa siguin de caràcter
suprainsular.
L’article 22 de la Declaració Universal dels Drets Humans
indica que tota persona, com a membre de la societat, té dret a
la seguretat social i a obtenir, mitjançant l’esforç nacional i la
cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de
cada país, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals
indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament
de la seva personalitat.
L’article 23.3 de la Declaració Universal dels Drets
Humans indica que tothom que treballa té dret a una
remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la
seva família una existència conforme a la dignitat humana,
completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social.
La garantia d’aquestes prestacions bàsiques s’ha de
procurar elevant els nivells de renda de les famílies per tal que
puguin satisfer els mínims vitals. La prestació d’una renda
social que asseguri la cobertura de necessitats bàsiques és un
instrument que pot ser eficaç, perquè incideix en l’arrel del
problema: la manca de recursos econòmics de les famílies.
IV
En el marc de l’Estratègia Europa 2020, la Comissió
Europea es planteja l’objectiu de reduir en 20.000.000 el
nombre de persones en situació de pobresa i exclusió social per
a l’any 2020. Amb aquest objectiu, llança la Plataforma de
Lluita Contra la Pobresa i l’Exclusió Social, que insta els estats
membres a treballar per tal de millorar l’accés a la feina, a la
seguretat social, als serveis bàsics (assistència sanitària,
habitatge, etc.) i a l’educació; a utilitzar millor els fons de la
Unió Europea per donar suport a la inclusió social i combatre
la discriminació; i a avançar cap a la innovació social per trobar
solucions intelAligents en l’Europa que sorgeix de la crisi,
especialment de cara a un suport social més eficaç. Més
recentment el Comitè Econòmic i Social Europeu ha emès un
dictamen per reclamar un pla de rescat social per tal de poder
fer efectiva l’Estratègia Europa 2020.
La Unió Europea proclamà el 2010 l’Any europeu de lluita
contra la pobresa i l’exclusió social. Tot i que la revisió
intermèdia de l’Estratègia Europa 2020 està prevista per a l’any
2015, la xarxa d’entitats European Anti Poverty Network
(EAPN) -involucrades en la lluita contra la pobresa i l’exclusió
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social en els estats membres de la UE- ha emès un informe
l’octubre de 2014, l’objectiu del qual era proporcionar una
síntesi de l’avaluació intermèdia que les xarxes nacionals
d’EAPN han fet en relació amb els respectius programes de
reforma, per tal de determinar fins a quin punt es compleixen
els objectius socials de pobresa, d’ocupació i d’educació. La
conclusió no és optimista i l’estudi alerta que, si bé s’han vist
alguns signes de recuperació en alguns països, la crisi social
d’Europa continua empitjorant: la pobresa ha augmentat en 10
milions del 2009 ençà, amb una desigualtat creixent en la
majoria dels països.
Finalment, s’ha de fer esment que els partits polítics amb
representació parlamentària juntament amb la Xarxa per a la
Inclusió Social de les Illes B alears signaren el Pacte per a la
Inclusió Social el mes d’octubre de 2014. Un dels principals
objectius d’aquest marc de colAlaboració era “impulsar i
executar un conjunt d’actuacions dirigides a millorar les
condicions dels colAlectius més vulnerables de les Illes
Balears...”. Una d’aquestes mesures és la “d’implementar
progressivament una renda social com a prestació de dret, que
inclogui els diferents perfils sociolaborals, que s’adapti a les
necessitats actuals i que estigui dotada de manera adequada”.
La Unió Europea reconeix el dret a una ajuda social per a
garantir una existència digna en l’apartat 3 de l’article 34 de la
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que fa
referència a la seguretat social i a l’ajut social, quan disposa
que: “Per tal de combatre l’exclusió social i la pobresa, la Unió
reconeix i respecta el dret a un ajut social i a un ajut d’habitatge
que garanteixin una existència digna a tots els que no disposin
de recursos suficients, segons les modalitats establertes pel Dret
comunitari i les legislacions i pràctiques nacionals”.
V
Els antecedents normatius d’àmbit autonòmic d’aquesta
renda social garantida, els podem trobar en el Decret 117/2001,
de 28 de setembre, de regulació de la renda mínima d’inserció,
en què es va concebre la renda mínima d’inserció (en endavant,
RM I) com una prestació lligada a la inserció sociolaboral. La
pràctica constata que hi ha persones que difícilment poden
accedir en condicions normals al mercat laboral i menys en la
conjuntura actual.
Amb l’objectiu de revisar i adequar la normativa a les
necessitats socials detectades sorgides arran de l’actual
conjuntura socioeconòmica, en què els nous perfils de
l’exclusió a les Illes Balears no s’adapten al dispositiu bàsic de
l’RMI, que és el de la inserció laboral –ja que, de cada vegada,
aquestes persones es troben més allunyades del mercat de
treball–, es vol impulsar aquesta llei com un instrument de
protecció social a la família i de lluita contra l’exclusió social.
La renda social garantida és una prestació econòmica de
caràcter periòdic, que es caracteritza com un dret subjectiu, de
caràcter individual, a la qual es pot accedir atesos els ingressos
econòmics del nucli familiar o de convivència, de caràcter
subsidiari respecte de les prestacions econòmiques que tenen
un major o igual import, i complementari d’altres prestacions
econòmiques que tenguin un menor import i que puguin
correspondre a les persones destinatàries. El dret subjectiu a la
renda social garantida no està condicionat a l’obligació de
participar en cap tipus d’activitat d’inserció laboral o social.
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Aquesta llei estableix els requisits per accedir al dret a la
prestació econòmica, la seva durada temporal, les obligacions
de la persona titular durant el temps que cobra la renda social
garantida, la possibilitat de modificació de la quantia de la
prestació, i la possibilitat de suspensió i de pèrdua del dret.
El finançament de la renda social garantida s’ha de fer
íntegrament amb càrrec al pressupost de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i la quantia de la prestació és la mateixa
que la de la renda mínima d’inserció, prevista en el Decret
117/2001, de 28 de setembre, que s’estableix en l’annex
d’aquesta llei. Es preveu que aquest barem es vagi actualitzant
anualment per resolució de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

convivència que es trobin en situació de pobresa, d’acord amb
l’article 4 d’aquesta llei.
Article 2
Definició i naturalesa de la renda social garantida
La renda social garantida:
a) És una prestació de caràcter finalista que queda exclosa
de l’àmbit d’aplicació de la normativa general de subvencions.
b) És un dret subjectiu de totes les persones que compleixen
els requisits previstos en aquesta llei i la seva concessió no està
condicionada per disponibilitat pressupostària, sempre d’acord
amb el calendari de desplegament de la llei.

Per altra part, la renda social garantida és una prestació de
caràcter assistencial que complementa el sistema públic estatal
de pensions contributives o no contributives, i en aquest sentit
és una prestació dinerària que es troba exclosa de la legislació
de subvencions, tal i com s’estableix a l'article 2.3.a) del text
refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2015, de 28 de
desembre, en relació amb l’article 2.4 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.

c) Té caràcter subsidiari respecte d’altres prestacions
econòmiques, de manera que es configura com a la darrera
xarxa de protecció, excepte pel que fa a l’apartat següent.

L’aprovació d’una llei sobre la matèria és necessària per
dissenyar un marc normatiu comú a tot el territori de la
comunitat autònoma, que possibiliti que qualsevol persona
ciutadana, independentment del municipi on visqui, pugui
beneficiar-se de la prestació de renda social.

e) És intransferible, de manera que no pot oferir-se en
garantia d’obligacions, no es pot cedir totalment ni parcialment,
no pot ser objecte de compensació o descompte –excepte per
al reintegrament de les prestacions percebudes indegudament
en els termes prevists en aquesta llei–, ni ser objecte de retenció
o embargament, excepte en els supòsits i amb els límits
prevists en la legislació general de l’Estat que hi sigui
aplicable.

La llei consta de 32 articles, distribuïts en 3 títols. El primer
fa referència a les disposicions generals i es divideix en dos
capítols. El títol II fa referència al règim econòmic de la renda
i a la seva tramitació, es divideix en dos capítols. El títol III fa
referència a les infraccions i al règim sancionador. A més
consta de dues disposicions transitòries i tres disposicions
finals.

d) Té caràcter complementari, respecte de les prestacions
econòmiques que puguin correspondre a la persona titular o a
qualsevol de les persones integrants del seu nucli o unitat
familiar, fins a l’import que correspongui percebre en concepte
de renda social.

f) S’articula com una prestació econòmica no condicionada
a l’obligació de participar en activitats d’inserció social o
laboral, sense perjudici del dret de les persones beneficiàries de
la renda a participar-hi.

Finalment, consta d’un annex pel qual s’aprova el barem de
la prestació de la renda social garantida. Aquest annex conté els
imports per a l’exercici 2016, de manera que té caràcter
transitori. No obstant això, atesa la seva referència constant al
llarg de l’articulat, així com la seva transcendència a l’hora de
calcular les prestacions, convé incloure’l com a annex. Així
mateix, es preveu que els imports reflectits en aquest annex es
puguin anar revalorant per resolució de la consellera de Serveis
Socials i Cooperació.

g) Té, com un dels seus principals objectius,
l’empoderament de les persones i la millora de les condicions
que les han dut a requerir la prestació.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

A l’efecte d’aquesta llei, s’entén que són persones
destinatàries:

Capítol I
Objecte, definició i naturalesa de la prestació

a) Com a titular, la persona que solAlicita i percep la
prestació.

Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte regular la renda social garantida
de les Illes Balears com a prestació periòdica dirigida a
situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de les
despeses bàsiques de les persones, famílies o altres nuclis de

Capítol II
Persones destinatàries, requisits i obligacions
Article 3
Definició de les persones destinatàries

b) Com a beneficiàries, la resta de persones que formen part
del nucli familiar de la persona titular.
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Article 4
Situacions de necessitat per atendre

Article 6
Requisits de les persones titulars

1. Amb la renda social garantida es vol donar cobertura
econòmica als col Alectius i a les situacions de necessitat
següents, d’acord amb el calendari que s’estableix:

1. Tenen dret a les prestacions de la renda social garantida, en
les condicions previstes en aquesta llei, totes les persones en les
quals concorrin les circumstàncies següents:

a) Nuclis familiars monoparentals amb fills menors de 18
anys.

a) Que estiguin empadronades en qualsevol dels municipis
de les Illes Balears.

b) Nuclis familiars amb parella amb fills menors de 18 anys
a càrrec, i formats per dos subgrups, el de progenitors majors
de 45 anys i la resta.

b) Que acreditin una residència a les Illes Balears amb un
mínim de 36 mesos d’antelació a la data de presentació de la
solAlicitud, dels quals, 24 mesos han de ser de residència
efectiva i 3 mesos, com a mínim, han de ser immediatament
abans de la presentació de la solAlicitud.

c) Nuclis familiars de parelles o altres formes de
convivència.
d) Llars unipersonals.
2. Aquests colAlectius i situacions de necessitat poden ser
modificats o ampliats per la Cartera Bàsica de Serveis Socials,
prevista a l’article 26 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears.
Article 5
Nucli familiar, unitat familiar i llar independent

c) Que constitueixin una llar independent, com a mínim, 6
mesos abans de la data de presentació de la solAlicitud. Resten
exemptes d’aquest requisit les persones que es trobin en alguna
de les situacions següents:
- Que tenguin persones amb discapacitat al seu càrrec.
- Que siguin víctimes de violència de gènere.
- Que es trobin en procés de separació, divorci o amb
conflictes familiars que impliquen una separació immediata
del nucli familiar.
- Que es trobin en procés de desnonament.

1. A l’efecte d’aquesta llei, s’entén per:
a) Nucli familiar, el grup de convivència per vincle de
matrimoni o una altra relació estable anàloga i, si escau, els
seus descendents fins al primer grau. També s’inclouen dins
aquesta definició les famílies monoparentals.
b) Unitat familiar, el conjunt format per dos o més nuclis
familiars, o bé per un nucli familiar i una o més llars
unipersonals, que conviuen al mateix domicili i que es troben
emparentats per consanguinitat fins al quart grau i per afinitat
fins al segon grau.
c) Llar independent, el marc físic de residència permanent
d’un nucli familiar, d’una unitat familiar o d’una persona sola.
En aquest darrer cas es defineix, a més, com a llar unipersonal.
2. A efectes d’aquesta llei s’equiparen a descendents fins al
primer grau les figures administratives de tutela, acolliment i
situacions anàlogues.
3. La relació de parentiu s’ha de referir respecte de la persona
solAlicitant i, si escau, respecte de la seva parella.
4. Dins la mateixa unitat familiar no pot haver-hi més de dos
nuclis familiars perceptors de la renda social garantida.
5. La convivència que sorgeixi per raons d’amistat, o d’altres
d’anàlogues, ha de tenir el tractament de llar unipersonal, a
l’efecte de la prestació econòmica de la renda social garantida.
6. No es perd la condició de llar independent quan el marc físic
de residència permanent deixa de ser-ho per causes de força
major, justificades adequadament a l’expedient.

d) Que siguin majors de 25 anys. Queden exemptes
d’aquest requisit les persones majors d’edat que tenguin menors
o persones amb discapacitat al seu càrrec, o que siguin víctimes
de violència de gènere.
e) Que el nucli familiar no disposi de cap ingrés econòmic
o que, en cas de disposar-ne, aquests ingressos siguin inferiors
a l’import que els correspondria d’acord amb el barem de la
renda social garantida, indicat a l’annex.
f) Que la persona solAlicitant no tengui dret a percebre altres
prestacions públiques l’import de les quals superi la prestació
econòmica bàsica de la renda social.
g) Que la persona solAlicitant, o qualsevol de les persones
integrants de la unitat familiar, no hagi renunciat a una oferta
de treball adequada o hagi causat baixa voluntària a la seva
feina en els tres mesos anteriors a la presentació de la
solAlicitud de la renda social garantida.
h) Q ue la persona solAlicitant no sigui beneficiària de la
renda social garantida o de la renda mínima d’inserció com a
membre d’un altre nucli familiar.
2. Reglamentàriament es podran establir excepcions al
compliment dels requisits prevists per l’apartat anterior.
Article 7
Obligacions de les persones destinatàries
Les persones destinatàries de la renda social garantida estan
obligades a:
a) Destinar la quantia econòmica de la prestació de la renda
social a la finalitat per a la qual s’ha atorgat, d’acord amb els
articles 142 i següents del Codi Civil.
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b) Administrar els recursos disponibles de manera
responsable, amb la finalitat d’evitar l’agreujament de la
situació econòmica o de la situació d’exclusió.

2. Aquestes prestacions complementàries es calculen en funció
de les persones integrants del nucli familiar i d’acord amb els
percentatges següents:

c) Comunicar, en el termini màxim de 10 dies, a l’òrgan
instructor, els canvis de situació personal o patrimonial que
puguin modificar, suspendre o extingir el dret a la prestació que
en aquells moments tengui reconeguda.

a) 30% de la quantia bàsica per la primera persona integrant
addicional.

d) Reclamar qualsevol dret econòmic que els pugui
correspondre per qualsevol títol, i exercir les accions
corresponents per a fer-lo efectiu. En els casos que els
condicionants socials o culturals n’impossibilitin la reclamació,
l’administració es reserva excepcionalment el dret d’exercir les
actuacions que consideri oportunes, amb l’acord previ amb la
persona titular.
e) SolAlicitar la prestació a la qual legalment tengui dret, si
n’és el cas, qualsevol de les persones destinatàries, o interposar
la reclamació judicial corresponent, en el cas que tengui
legalment dret a percebre una pensió alimentària del o de la
cònjuge o altres parents.
f) Amb caràcter general, estar inscrites com a demandants
de feina i no rebutjar una oferta de treball adequada segons la
normativa laboral vigent.
g) Reintegrar l’import de les prestacions indegudament
percebudes.
h) Residir de forma efectiva i continuada a les Illes Balears
durant tot el període de percepció de la prestació. No computen
com a absències les sortides del territori de les Illes Balears,
prèviament comunicades a l’òrgan que en fa el seguiment, que
no superin un mes, en un període de 12 mesos.
i) Assistir a les entrevistes a què siguin citades per part de
l’òrgan instructor a l’efecte de seguiment de la situació.
j) Atendre els requeriments i colAlaborar amb les actuacions
de comprovació que dugui a terme l’administració.
k) Comunicar qualsevol canvi de domicili habitual de les
persones destinatàries.
l) Complir totes aquelles obligacions que es prevegin
reglamentàriament.
TÍTOL II
RÈGIM ECONÒM IC I TRAM ITACIÓ DE LA
PRESTACIÓ
Capítol I
Import de la prestació econòmica i règim econòmic
Article 8
Import de la prestació econòmica

b) 20% de la quantia bàsica per la segona persona integrant
addicional.
c) 10% de la quantia bàsica per cadascuna de les restants
persones integrants del nucli familiar, fins a l’import màxim
previst en el barem de la prestació.
3. En cap cas el còmput total de la prestació bàsica i de les
prestacions complementàries no pot ser superior al 125% del
salari mínim interprofessional.
4. L’import mínim de la renda social garantida és del 25% de
la prestació bàsica, arrodonint-la a la centena superior.
5. El barem de la prestació econòmica de la renda social
garantida, contingut en l’annex, s’ha de revalorar anualment,
mitjançant resolució de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, d’acord amb el percentatge que a aquests efectes
s’aprovi anualment en la llei per la qual s’aprovin els
pressuposts generals de la comunitat autònoma. Aquesta
resolució s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
6. Quan la persona solAlicitant sigui integrant d’un nucli
familiar, que convisqui en una unitat familiar més àmplia, el
conjunt de la unitat familiar en cap cas no pot acumular, entre
els recursos propis i els que els correspondria de l’aplicació del
barem, una quantia superior al doble del barem corresponent al
nucli familiar solAlicitant.
Article 9
Càlcul de l’import de la prestació econòmica
1. A l’efecte del càlcul de l’import de la prestació econòmica:
a) S’han de sumar la prestació bàsica i, si s’escau, totes les
prestacions complementàries que corresponguin al nucli
familiar.
b) S’han de descomptar de l’import anterior els ingressos
computables.
2. Es computen com a ingressos els percebuts per les persones
destinatàries de la renda social pels conceptes següents:
a) Les pensions de jubilació, discapacitat, viduïtat i
orfandat, les prestacions i els subsidis per desocupació, i les
pensions d’aliments reconegudes judicialment i efectivament
percebudes.
b) Els rendiments de treball remunerat.

1. L’import de la prestació econòmica de la renda social
garantida es composa per la prestació bàsica de caràcter
periòdic, a la qual s’hi afegiran les prestacions
complementàries de caràcter finalista que corresponguin en
funció de les càrregues familiars de la persona solAlicitant.

c) Els rendiments econòmics que es derivin de l’explotació
dels béns mobles i immobles.
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d) Qualsevol altre ingrés no previst expressament.
3. No es computen les prestacions finalistes com les ajudes
puntuals d’emergència, beques d’escoleta infantil i menjador,
beques de formació per a persones adultes, ajudes per fills i/o
filles a càrrec, ajudes per al lloguer, ajudes econòmiques del
sistema d’atenció a la dependència, així com els ajuts per
acolliments familiars.
Article 10
Finançament de la renda social garantida
La renda social garantida s’ha de finançar amb càrrec als
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, sense perjudici de les aportacions que hi puguin fer
altres ens.
Aquest pressupost s’incrementarà progressivament amb
l’objectiu d’assolir la cobertura del conjunt de la població
susceptible d’acollir-se a aquesta prestació.
Capítol II
Gestió dels expedients de la prestació
Secció 1a
Norm es generals, solAlicitud i procedim ent
Article 11
Òrgan competent en la gestió de la renda
La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació és l’òrgan
competent per concedir, modificar, renovar, suspendre o
extingir la prestació econòmica de la renda social garantida de
les Illes Balears.
Article 12
Inici del procediment i presentació de solAlicituds
1. El procediment administratiu per concedir la prestació
econòmica s’ha d’iniciar a instància de part, per mitjà d’una
solAlicitud de la persona interessada i d’acord amb el model que
la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació posi a disposició
de les persones interessades en les seves oficines d’informació
i en la seva seu electrònica. Aquest model indicarà la
documentació que cal adjuntar.
2. La solAlicitud s’ha de presentar preferentment en el registre
general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, sense
perjudici de la possibilitat de presentació, conforme al que es
disposa en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i a través de la seu
electrònica.
Article 13
Revisió i esmena de la solAlicitud
1. L’òrgan instructor ha de comprovar que tant la solAlicitud
com la documentació adjunta són completes i correctes. Així
mateix, pot solAlicitar a altres organismes les dades i els
informes que calguin, en el qual cas es farà amb l’autorització
prèvia de la persona solAlicitant.
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2. Si la solAlicitud no compleix els requisits necessaris o falta
documentació, s’ha de requerir la persona solAlicitant perquè,
en un termini de deu dies, esmeni la falta o adjunti els
documents preceptius.
Article 14
Comprovació dels requisits
1. Una vegada completada la solAlicitud, l’òrgan instructor ha
de comprovar la concurrència dels requisits establerts a l’article
6 d’aquesta llei, i ha d’elevar la proposta de resolució a la
consellera o al conseller.
2. No obstant l’anterior, si en la comprovació es constatés que
s’han produït variacions sobrevingudes que afectin el
reconeixement del dret o la determinació de l’import mensual
o que hi ha circumstàncies no comunicades per la persona
solAlicitant, amb anterioritat a l’emissió de la proposta, se li han
de posar els fets de manifest, i s’ha de concedir un termini de
deu dies per formular alAlegacions i, si escau, aportar la
documentació necessària.
3. Quan es comprovi que la persona solAlicitant compleix tots
els requisits, però manca informació d’alguna persona integrant
del nucli a efectes d’establir les prestacions complementàries,
s’ha d’aprovar la prestació bàsica a favor de la persona
solAlicitant. Una vegada rebuda la informació restant, si s’escau,
s’ha de dictar resolució amb l’import total que correspon a la
unitat familiar. Aquesta nova resolució produirà efectes a partir
de la data que s’hi indiqui, sense que en cap cas no pugui tenir
efectes retroactius.
Article 15
Resolució del procediment
1. En el termini de tres mesos des de l’entrada de la solAlicitud
en el registre de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,
la consellera o el conseller ha de dictar i notificar la resolució.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució, s’ha d’entendre desestimada la solAlicitud.
2. La resolució estimatòria ha d’establir, entre d’altres, la
quantia de la prestació, la relació de drets i obligacions que
corresponguin a les persones destinatàries i la data a partir de
la qual la prestació reportarà efectes econòmics.
Article 16
Comunicació i cessió de dades
1. Es considerarà que les persones interessades que hagin signat
la solAlicitud, llevat de declaració expressa en contra, donen el
seu consentiment perquè les administracions i organismes
públics, en els termes prevists en la legislació reguladora de la
protecció de dades de caràcter personal, comuniquin a la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació les dades d’aquest
caràcter i, en concret, les relatives a la identificació personal,
el padró, la situació laboral, el cobrament de pensions o
prestacions públiques, si n’és el cas, la situació de discapacitat
i la situació civil i de parentiu, pròpia i dels descendents
menors d’edat.
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2. Quan la situació econòmica patrimonial de les persones
interessades s’hagi d’acreditar mitjançant certificacions emeses
per l’Administració tributària estatal, les persones interessades
han d’autoritzar la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
perquè solAliciti directament aquestes certificacions.
Article 17
Durada de la prestació econòmica
1. La prestació s’ha de mantenir mentre subsisteixin les causes
que en motivaren la concessió, excepte que concorrin les
causes de suspensió o extinció establertes en aquesta llei o en
el seu desenvolupament reglamentari.
2. Als efectes del que disposa el punt anterior, la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació ha de revisar anualment el
manteniment de les circumstàncies que motivaren la seva
concessió, i les persones destinatàries estan obligades a
comunicar qualsevol alteració d’aquestes circumstàncies,
d’acord amb l’apartat c) de l’article 7 d’aquesta llei.
3. Quan s’extingeixi la prestació, han de transcórrer 3 mesos
des de la resolució que n’acordi l’extinció per poder presentar
una nova solAlicitud.
Article 18
Pagament de la prestació econòmica
1. La concessió de la renda social garantida ha de reportar
efectes econòmics a partir del primer dia del mes següent a la
data de resolució de la concessió.
2. No obstant l’anterior, quan la resolució es dicti una vegada
hagi transcorregut el termini de 3 mesos previst a l’article 15
anterior, i sigui estimatòria, la prestació ha de reportar efectes
econòmics a partir del primer dia del mes següent del
compliment del termini esmentat.
3. Els pagaments s’han d’efectuar per mensualitats vençudes.
Secció 2a
Modificació, suspensió i extinció

2. El procediment de modificació de la prestació econòmica es
pot iniciar d’ofici o a instància de part.
3. El procediment iniciat d’ofici quan derivi d’una comprovació
per la pròpia administració s’haurà de comunicar a la persona
beneficiària titular, qui disposarà d’un termini de deu dies per
fer les alAlegacions o aportar la documentació que estimi
convenients.
4. Quan la modificació derivi de la incorporació de qualsevol
de les persones destinatàries a un lloc de treball normalitzat, els
ingressos que se’n derivin s’han de computar en un 50% a
efectes del càlcul de l’import de la prestació per un període de
6 mesos des de la resolució que acordi aquesta modificació i
mentre duri el contracte de treball. Una vegada transcorregut
aquest període s’han de descomptar íntegrament.
Article 21
Suspensió de la prestació econòmica
1. La prestació econòmica es pot suspendre per algun dels
motius següents:
a) Quan temporalment el còmput total d’ingressos superi
l’equivalent al màxim del barem de la prestació.
b) Quan s’estigui instruint un procediment sancionador i a
proposta de l’òrgan instructor.
c) M entre es tramiti la modificació o l’extinció de la
prestació.
d) Quan la persona beneficiària titular sigui internada, per
un període superior a un mes i amb caràcter temporal, en un
centre o institució d’internament en els quals tengui cobertes
les necessitats bàsiques de subsistència.
e) Quan les persones destinatàries no atenguin els
requeriments o no colAlaborin amb les actuacions de
comprovació que du a terme l’administració.
f) Els que es prevegin reglamentàriament.

Article 19
Revisió del compliment dels requisits i de les obligacions

2. Els efectes de la suspensió s’han de determinar en la
resolució que l’acordi.

1. L’òrgan instructor pot comprovar d’ofici, en qualsevol
moment, el manteniment dels requisits que motivaren la
concessió de la prestació així com la seva quantia.

3. La desaparició de les circumstàncies que hagin motivat la
suspensió de la prestació econòmica ha de donar lloc, a
instància de l’òrgan instructor, a la represa dels efectes
econòmics de la prestació que tenia concedida la persona titular
abans que se’n resolgués la suspensió.

2. L’òrgan instructor pot fer el seguiment del compliment de les
obligacions per part de les persones destinatàries, previstes a
l’article 7 d’aquesta llei. A aquests efectes, es pot requerir la
compareixença personal a les persones beneficiàries titulars,
així com requerir la documentació que acrediti el compliment
dels requisits establerts per percebre la renda social garantida.
Article 20
M odificació de la prestació econòmica
1. La prestació econòmica concedida inicialment pot
experimentar modificacions com a conseqüència dels canvis
esdevinguts a la unitat familiar, que poden ser tant de caràcter
personal, com econòmic.

Article 22
Extinció de la renda social
1. La prestació de la renda social s’extingeix per alguna de les
causes següents:
a) Per la modificació de les condicions tingudes en compte
per a la concessió de la prestació.
b) Per la pèrdua d’algun dels requisits exigits a la persona
titular per al seu reconeixement, prevists a l’article 6 d’aquesta
llei.

BOPIB núm. 42 - 22 d'abril de 2016
c) Per l’incompliment greu, per part de les persones
destinatàries, de les obligacions previstes en l’article 7
d’aquesta llei.
d) Per traslladar la residència a un municipi situat fora de
les Illes Balears.
e) Per l’actuació fraudulenta o el falsejament de dades
encaminades a l’obtenció, la conservació o l’augment de la
renda social garantida.
f) Per la mort de la persona beneficiària titular. En aquest
cas, la persona de major edat, sempre que hagi complert la
majoria d’edat, o la persona física que exerceixi la tutela o la
guarda i custòdia, que formi part del nucli familiar, pot
subrogar-se en la posició de la persona titular de la prestació,
sempre que es continuïn complint la resta de requisits per
ser-ne beneficiària prevists en aquesta llei.
g) Per la renúncia de la persona titular.
h) Per les que es prevegin reglamentàriament.
2. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació pot actuar
d’ofici quan tengui coneixement d’alguna d’aquestes
circumstàncies, i posar-ho en coneixement de la persona
beneficiària titular, qui disposarà d’un termini de deu dies
hàbils per fer les alAlegacions o aportar la documentació que
estimi convenients.
Article 23
Reintegrament de la prestació
Les persones destinatàries, per iniciativa pròpia o per
requeriment de l’administració, han de reintegrar les quanties
rebudes per error o percebudes indegudament quan es
produeixin algunes de les causes d’extinció o suspensió de la
prestació, per modificació de la prestació o qualsevol altra
causa admesa en dret, d’acord amb l’article 40 del Decret
75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i amb l’article 77
de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Secció 3a
Com issió Tècnica de la renda social garantida
Article 24
La Comissió Tècnica de la renda social garantida
1. Es crea la Comissió Tècnica de la renda social garantida,
adscrita a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, amb
les funcions següents:
a) Valorar periòdicament la implementació del programa.
b) Resoldre dubtes i alAlegacions que puguin presentar les
persones interessades.
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e) Elevar els informes de valoració i les propostes de
modificació a la consellera o al conseller de Serveis Socials i
Cooperació i als òrgans de coordinació i participació
autonòmics del sistema de serveis socials.
2. Aquesta comissió ha d’estar formada per, com a mínim, tres
persones funcionàries adscrites a la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació, que han de ser nomenades per la seva
consellera o conseller indicant, d’entre elles, les persones que
n’han d’exercir la presidència i la secretaria.
3. Mitjançant reglament es poden determinar les funcions, la
composició i el règim de funcionament de la Comissió Tècnica
de la renda social garantida.
TÍTOL III
RÈGIM SANCIONADOR
Article 25
Subjectes responsables
Són subjectes responsables les persones físiques a les quals
siguin imputables les accions o omissions constitutives
d’infraccions tipificades en aquest títol.
Article 26
Infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o
omissions de les persones titulars de la prestació econòmica de
la renda social tipificades com a tals en aquesta llei, que poden
ser especificades en els reglaments que la despleguin. Les
infraccions no poden ser objecte de sanció sense la prèvia
instrucció del procediment oportú.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 27
Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) L’incompliment de l’obligació de comunicar qualsevol
canvi de domicili de la persona titular, qualsevol modificació
dels ingressos percebuts o del nombre de persones integrants de
la unitat familiar, o d’altres requisits per percebre la renda,
encara que d’aquests canvis no es derivi percepció, modificació
o conservació indeguda de la renda.
b) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar la renda
social garantida, sabent que no es compleixen els requisits per
tenir-la, encara que d’aquestes actuacions no se’n derivi
l’obtenció o la conservació pretesa.
c) La negativa injustificada a acudir a les cites requerides
per la conselleria.
Article 28
Infraccions greus

c) Proposar modificacions en la reglamentació de la renda.

Són infraccions greus:

d) Instruir els expedients sancionadors.

a) La reincidència en una falta lleu en un termini d’un any.
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b) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar la renda
social, sabent que no es compleixen els requisits per tenir-la,
quan d’aquestes actuacions se n’hagués derivat una percepció
indeguda de la prestació econòmica en una quantia inferior o
igual al 100% de la quantia màxima de la renda social que
pogués correspondre amb caràcter anual a una unitat familiar
de les característiques de la persona infractora.
c) La utilització de la prestació per a finalitats diferents de
les establertes en aquesta llei.
Article 29
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:

ingressos i amb fills i/o filles menors d’edat a càrrec, sempre i
quan compleixin els requisits establerts.
2. La implementació de la renda social garantida respecte dels
nuclis familiars de parelles, de persones soles o d’altres formes
de convivència sense menors d’edat a càrrec ha de ser
progressiva, mitjançant la seva inclusió dins de la Cartera
Bàsica de Serveis Socials.
Disposició transitòria segona
Regles procedimentals aplicables fins al desenvolupament
reglamentari
1. Fins que no es produeixi el desplegament reglamentari
d’aquesta llei, la Direcció General de Planificació i Serveis
Socials és l’òrgan instructor de la renda social garantida.

a) La reincidència en una falta greu en el termini de 3 anys.
b) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar la renda
social, sabent que no es compleixen els requisits per tenir-la,
quan d’aquestes actuacions se n’hagués derivat una percepció
indeguda de la prestació econòmica en una quantia superior al
100% de la quantia màxima de la renda que pogués
correspondre amb caràcter anual a una unitat familiar de les
característiques de la persona infractora.
Article 30
Sancions
1. Les infraccions lleus se sancionen amb l’extinció de la
prestació econòmica i la prohibició d’accés a aquesta en un
període no inferior als 6 mesos ni superior als 12.
2. Les infraccions greus se sancionen amb l’extinció de la
prestació econòmica i la prohibició d’accés a aquesta en un
període no inferior als 13 mesos ni superior als 23.

2. Sempre i quan s’hagi implementat el sistema informàtic que
ho faci possible, les solAlicituds de renda social garantida també
es poden presentar telemàticament, a través del registre
telemàtic de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, per
la qual cosa cal disposar d’un dels certificats electrònics
reconeguts per la comunitat autònoma de les Illes Balears,
d’acord amb l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, i
normativa autonòmica aplicable.
En aquest darrer cas, la documentació requerida es pot
annexar a la solAlicitud, en el moment de trametre-la, o
autoritzar a l’administració la consulta de les dades contingudes
en els certificats, en aquells casos que hi hagi aquesta opció.
Així mateix, es poden rebre les notificacions que hagi de fer
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
referides a aquest procediment, a través del sistema de
notificacions telemàtiques, disponible en el portal esmentat, si
així ho indica l’imprès de la solAlicitud i s’ha donat d’alta en el
sistema.

3. Les infraccions molt greus se sancionen amb l’extinció de la
prestació econòmica i la prohibició d’accés a aquesta en un
període no inferior als 24 mesos ni superior als 36.

Disposició final primera
Habilitació normativa

Article 31
Òrgans competents en el procediment sancionador

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
normes de desenvolupament d’aquesta llei.

1. L’òrgan competent per instruir els procediments
sancionadors és la Comissió Tècnica de la renda social
garantida de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Disposició final segona
Inclusió de la renda social garantida dins la Cartera Bàsica
de Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014

2. L’òrgan competent per resoldre els procediments
sancionadors és la consellera o el conseller de Serveis Socials
i Cooperació.

S’afegeix dins el contingut de la Cartera Bàsica de Serveis
Socials de les Illes Balears 2011-2014, regulada pel Decret
56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de
Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014, la prestació
derivada de la renda social garantida.

Article 32
Règim supletori i procediment sancionador
En tot allò no previst en aquesta llei, així com pel que fa al
procediment sancionador, s’ha d’aplicar el títol IX de la Llei
4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
Disposició transitòria primera
Implementació de la renda social garantida
1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei només podran
tenir dret a la renda social garantida els nuclis familiars sense

Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el mes següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Annex
Barem de la prestació de la renda social garantida
de les Illes Balears
Imports per a l’exercici 2016
Prestació bàsica mensual:
Còmput total màxim mensual:
Prestació econòmica mínima:

429,20 i
776,58 i
108,00 i

Prestacions addicionals per a altres membres del nucli
familiar (mensual)
C oncepte

1825

% P B (*)

Im port unitari

Im port total

Primera persona

100

429,20

429,20

Segona persona

30

128,75

557,96

Tercera persona

20

85,84

643,80

Q uarta persona

10

42,92

686,72

C inquena persona

10

42,92

729,64

Sisena persona

10

42,92

772,56

Setena persona

0,94

4,02

776,58

(*) % PB: Percentatge de la prestació bàsica.

1. L’import de la prestació és d’un mínim de 108,00 i fins a un
màxim de 776,58 i mensuals. Tot això depèn del nombre de
membres del nucli familiar.

A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar pel manteniment de dues xarxes de
centres educatius sostinguts amb fons públics: els centres
públics i centres concertats, d’oferta complementària a la
pública, per tal de garantir a tots els ciutadans el dret
constitucional a l’educació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir els concerts educatius des d’infantil
fins a batxillerat així com els cicles d’FP, sempre que
responguin a les necessitats del dret constitucional a l’educació
i compleixin els requisits de la normativa que regula els
concerts educatius.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu el dret constitucional a l'educació
posant els mitjans necessaris per tal que els pares i les mares
puguin exercir el seu dret d’elecció de centre.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una planificació adequada per tal de
tenir una oferta escolar de centres sostinguts amb fons públics,
siguin centres públics o centres concertats, oferta
complementària a la pública en resposta a les necessitats
d'escolarització, per tal de garantir a la ciutadania el dret
constitucional a l'educació.
A la seu del Parlament, 12 d'abril de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. La durada de la prestació és de 12 pagaments mensuals,
prorrogables per anys naturals mentre es compleixin els
requisits de concessió.
3. Les prestacions previstes s’han de revalorar anualment
d’acord amb l’article 8 d’aquesta llei, mitjançant resolució de
la consellera o del conseller de Serveis Socials i Cooperació
que s’haurà de publicar 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
5 d'abril de 2016, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4998/16, relativa a política del Govern en relació amb
l'educació concertada, amb les esmenes RGE núm. 5464/16,
5466/16 i 5484/16, 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
12 d'abril de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2978/16, relativa a mesures tributàries
sobre el medi ambient, amb les esmenes RGE núm. 5977/16,
5978/16, 6033/16, 6028/16 i 6029/16, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, per tal d'avançar cap a una fiscalitat més verda,
fer un estudi sobre la implantació de nous tributs ambientals
sobre aquelles activitats que generen impactes negatius sobre
el medi ambient, en especial sobre aquelles contaminants i que
consumeixen recursos no renovables.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que aquest estudi contempli la implantació de
deduccions fiscals per a aquelles pràctiques que generin
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impactes positius sobre el medi ambient, en especial l’ús i la
producció d’energies renovables i la instalAlació de tecnologies
netes en activitats contaminants.

indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments
i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.
A la seu del Parlament, 19 d'abril de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l’estudi contempli també que els gravàmens
que s’estableixin sobre el sistema energètic tradicional tenguin
com a finalitat la reducció de la dependència dels combustibles
fòssils, ja sigui mitjançant la inversió directa en instalAlacions
renovables, la subvenció a la inversió en instalAlacions
d’autoconsum o d’altres que es puguin establir.
4. El Parlament de les Illes Balears rebutja categòricament
l’adopció de qualsevol mesura coercitiva per part del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i considera que és injust
i injustificable que el ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques responsabilitzi les comunitats autònomes i la seva
gestió de l’incompliment dels límits de dèficit imposats pel
Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Unió Europea per a
l’Estat espanyol.
A la seu del Parlament, 19 d'abril de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril de 2016, debaté la Interpel Alació RGE núm. 896/16, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions anunciades
per la Conselleria de Salut.
Actuà com a interpel Alant el diputat Vicent Serra i Ferrer i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
de Salut. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Ordre de Publicació

Palma, 13 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 d'abril de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1594/16, relativa a prescripció infermera
i RD 954/2015, amb l'esmena RGE núm. 5968/16, i quedà
aprovada la següent:

Ordre de Publicació
B)

RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar impugnació davant el Tribunal Suprem
contra el RD 954/2015.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la suspensió i la derogació del RD 954/2015.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i la Conselleria de Salut a promoure una normativa
sobre la indicació, l’ús i la dispensació de medicaments i
productes sanitaris en funció de la competència professional
dels infermers i les infermeres.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar d’acord amb el colAlectiu d’infermeria
de Balears -Col Alegi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears,
l’Associació d’Infermeria Comunitària, els sindicats sanitaris,
l’Associació de Comares, la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
i altres societats científiques i professionals-, el
desenvolupament de la prescripció infermera.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la convocatòria urgent del Consell Interterritorial
del Sistema Nacional de Salut amb la finalitat d’establir el
consens i donar una solució conjunta a la regulació de la

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril de 2016, debaté la Interpel Alació RGE núm. 1082/16, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb el sector industrial.
Actuà com a interpel Alant el diputat Santiago Tadeo i Florit
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Treball, Comerç i Indústria. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

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 5
d'abril de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 5256/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
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que esperen rebre una prestació per dependència, que contestà
la consellera de Serveis Socials i Cooperació.

Govern de les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

B) RGE núm. 5253/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a gas natural a Menorca,
que contestà el conseller de M edi Ambient, Agricultura i Pesca.

Palma, a 13 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C) RGE núm. 5254/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reestructuració de la
Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, que
contestà el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i
Turisme.
D) RGE núm. 5262/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
freqüències d'autobús de Transports de les Illes Balears (TIB),
que contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.
E) RGE núm. 5263/16, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a transport
públic, que contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.
F) RGE núm. 5265/16, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a deute amb les acadèmies de formació, que
contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.
G) RGE núm. 5252/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de llei de
modificació de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears,
que contestà el conseller de Presidència.
H) RGE núm. 5255/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió conjunta de l'hotel
i el Palau de Congressos, que contestà el vicepresident i
conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
I) RGE núm. 5261/16, del diputat Aitor M orrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
concessionària dels menjadors de Can M isses, que contestà la
consellera de Salut.
J) RGE núm. 5251/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada del temps
d'espera gratuïta a l'aparcament de Son Espases, que contestà
la consellera de Salut.
K) RGE núm. 5400/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a dimissió de la consellera
Esperança Camps, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
O) RGE núm. 5602/16, de la diputada María Tania Marí i
M arí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
malalts a Eivissa, que contestà la consellera de Salut.
P) RGE núm. 5599/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte
de llei d'habitatge, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.
Q) RGE núm. 5601/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del
compromís de transparència del Govern, que contestà la
consellera de Presidència.
R) 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, que contestà la consellera de Serveis Socials i
Cooperació.
S) RGE núm. 5605/16, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
habitatges a les Illes Balears, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
T) RGE núm. 5976/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a facultat de
medicina, que contestà la consellera de Presidència.
U) 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 d'Es Trenc, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
V) RGE núm. 5598/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a paquet de retallades
a l'escola concertada, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.

L) RGE núm. 5258/16, del diputat Jaume Font i B arceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a plans d'ordenació de recursos naturals, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

W ) RGE núm. 5606/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a seu de
l'Ibsalut a Cecili Metel, que contestà la consellera de Salut.

M) RGE núm. 5264/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a beques de menjador escolar, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

X) RGE núm. 5595/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari M ixt, relativa a desenvolupament autonòmic
d'òrgans de transparència, que contestà la consellera de
Presidència.

N) RGE núm. 5405/16, de la diputada M argarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció del

Y) RGE núm. 5596/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges de lloguer a
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Eivissa, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

Ordre de Publicació
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional de condemna a l'escalada
d'atemptats yihadistes.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2016, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 13 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril de 2016, rebutjà la Moció RGE núm. 5426/16, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transparència i objectivitat a
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, amb el
resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 55, vots a favor 21, vots en contra 32
i abstencions 2.
• Punts 2 i 3: vots emesos 56, vots a favor 22, vots en contra
32 i abstencions 2.
• Punt 4: vots emesos 55, vots a favor 22, vots en contra 31
i abstencions 2.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Consellera de Presidència per
tal de donar compliment de la Moció RGE núm. 5632/15,
relativa a la política del Govern en relació amb el
nomenament d'alts càrrecs i personal eventual (RGE núm.
4919/16).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril de 2016, la Sra. Consellera de Presidència va retre
compte del compliment de la moció esmentada.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració institucional de condemna a l’escalada
d’atemptats yihadistes
Dimarts 22 de març, tres detonacions van causar desenes de
ferits i morts a BrusselAles. Les primeres dues explosions es van
produir a les sales de sortides de l’aeroport de Zaventem, i una
hora i mitja més tard es va registrar una altra explosió en
l’estació de metro de Maelbeek, prop de les institucions
europees. Les accions s’atribueixen a DAESH, l’Estat islàmic.
El divendres 25, a Al Asriya, província de Babel, al sud de
Bagdad, un suïcida es va infiltrar entre els assistents a un
lliurament de trofeus d’un partit de futbol local i va fer detonar
el cinturó explosiu entre la multitud, va causar quaranta-un
morts i més d’un centenar de ferits, entre ells menors d’edat.
Responsables de l’Estat islàmic, que controlen el nord i l’oest
de l’Iraq, estan darrere de l’atemptat.
Almenys setanta-dues persones han mort i unes tres-centes
seixanta han resultat ferides en un atemptat suïcida perpetrat el
diumenge 27 de març a la ciutat pakistanesa de Lahore, en un
parc infantil que es trobava abarrotat de persones, en ser festiu.
L’autoria s’atribueix a grups terroristes islàmics.
Ja no hi ha fronteres per al terrorisme: Madrid, Londres,
París, l’Iraq, Pakistan... i així un llistat interminable de
poblacions a tot el món, més properes o més llunyanes. Però en
totes elles moren persones innocents que ens provoquen
sentiments de dolor, solidaritat i consternació davant la
barbàrie.
El fanatisme criminal és una xacra que vol acabar amb la
llibertat i els drets humans. Avui és Bèlgica, l’Iraq o Pakistan,
ahir va ser França, Tunísia, Turquia i abans va ser Espanya.
Per combatre l’Estat islàmic és fonamental atacar les seves
causes, les vies de finançament, prioritzar la neutralització de
les xarxes de captació i adoctrinament. Hem de donar suport a
les forces democràtiques al món àrab i, especialment, a la
societat civil de l’Iraq i de Síria.
Els refugiats no són la causa sinó les víctimes del yihadisme
i les seves guerres, per tant, una manera d’assegurar que no
entrin terroristes a Europa és acabar amb les màfies que
trafiquen amb les persones.
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Les accions terroristes són un atac indiscriminat, irracional
i indefensable que mereixen la nostra ferma condemna i
repulsa.

a papers de Panamà, a canvis en les polítiques del Govern i a
aplicació de l'IVA a l'impost sobre estades turístiques,
respectivament.

Cal treballar junts per acabar amb aquesta amenaça global
yihadista que vol privar a la ciutadania de la democràcia, la
justícia, la pau, la igualtat i la llibertat, que són valors
universals que s’han de defensar contra els atacs totalitaris. No
cedirem davant el terror. No cedirem davant la barbàrie.

Les tres primeres s'ajornaren atesa l'absència de la
presidenta del Govern, comunicada mitjançant l'escrit RGE
núm. 6069/16; i la darrera a petició del Govern mitjançant
l'escrit RGE núm. 5979/16.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

I, per això, el Parlament de les Illes Balears manifesta:
1r. La ferma condemna i repulsa per aquests atemptats, a
més de sentir-nos profundament agermanats i compartir el
dolor de totes les persones assassinades i ferides, i de totes les
seves famílies.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2n. Davant aquests actes de terror, en els quals es pretén
atacar la nostra manera de viure en democràcia i llibertat,
resulta imprescindible la unió de les forces polítiques per
impulsar conjuntament accions concretes de lluita contra el
terrorisme yihadista, com les contemplades en aquesta
declaració, entre d’altres.
3r. La Unió Europea, fonamentada en els principis de
llibertat, democràcia i respecte als drets humans, ha de reforçar,
coordinar i liderar de forma conjunta i eficaç una política de
seguretat de lluita contra el terrorisme, donant suport a les
forces democràtiques al món àrab i en el marc de les Nacions
Unides.

Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril de 2014, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7672/15,
relativa a estimació dels valors solars per part de l'ATIB, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)

B)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per
introduir mesures de transparència i participació.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2016, prengué en consideració, per assentiment, la
proposició de llei esmentada, presentada pels Grups
Parlamentaris M ÉS per M allorca i MÉS per M enorca.

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques i l'Agència Tributària de
les Illes Balears a treballar en una nova instrucció de criteris
per comprovar el valor real dels béns immobles que
introdueixin per a la valoració dels solars càlculs de valors
mitjans i característiques per tal d'ajustar les valoracions al
valor real.
A la seu del Parlament, 12 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
David Martínez i Pablo.
La presidenta en funcions de la comissió:
Elena Baquero i González.

Palma, a 13 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 5594/16, 5933/16, 5604/16 i
5600/16.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril de 2014, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7692/15,
relativa a distribució justa i equitativa de les inversions
públiques de l'Estat a les comunitats autònomes, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

C)

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 d'abril de 2016, foren ajornades les preguntes esmentades,
presentades pels diputats Josep M elià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears; Alberto
Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears;
Margarita Prohens i Rigo i Álvaro Gijón i Carrasco, ambdós
del Grup Parlamentari Popular; relatives a inversió en R+D+I,

RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a definir per llei un sistema de distribució de les inversions
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públiques de l’Estat, que elimini l’arbitrarietat i la inestabilitat
actual, i que suposi una distribució justa i equitativa entre totes
les comunitats autònomes.
A la seu del Parlament, 12 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
David Martínez i Pablo.
La presidenta en funcions de la comissió:
Elena Baquero i González.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 892/16, relativa a ordres de funcions del personal
funcionari de l'administració autonòmica, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears constata que no s’han
actualitzat ni aprovat totes les ordres de funcions del personal
funcionari autonòmic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar, el més aviat possible, les ordres de
funcions actualitzades i a publicar-les de forma conjunta i
centralitzada a l’espai creat a l’efecte l’anterior legislatura.
A la seu del Parlament, 6 d'abril de 2016.
El secretari en funcions de la comissió:
Juan M anuel Lafuente i Mir.
El president en funcions de la comissió:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 893/16, relativa a indicadors de l'índex de transparència
autonòmica, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

El president en funcions de la comissió:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 d'abril de 2016, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 2994/16, relativa a horaris
d'obertura de l'aeròdrom de Son Bonet i la correcta dotació
dels serveis d'emergències, amb l'esmena RGE núm. 4094/16,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a consensuar amb el Govern de les Illes Balears,
l’Ajuntament de Marratxí i la societat civil dels municipis
afectats, l’horari de funcionament de l’aeròdrom de Son Bonet,
tenint en consideració les necessitats de les empreses
aeronàutiques i formatives que hi operen així com les de les
associacions que tradicionalment hi han dut a terme les seves
activitats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a prendre les mesures oportunes (consensuades amb el
Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Marratxí i la
societat civil dels municipis afectats) per tal que les millores
horàries que es demanen siguin compatibles amb el benestar
dels veïns de la zona aeroportuària així com amb el medi
ambient.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri de
Foment a garantir la seguretat de les operacions de l’aeròdrom
de Son Bonet en tot l’horari operatiu consensuat amb el Govern
de les Illes Balears (d’acord amb els criteris del punt 1), tot
dotant-lo dels mitjans suficients i del suficient personal
aeronàutic i d’emergències (i de manera especial el del servei
de bombers) per tal de garantir el seu òptim funcionament.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a consensuar amb el Govern de les Illes B alears i els
sindicats, el funcionament i la dotació dels sistemes de
seguretat i d’emergències així com la composició de les
plantilles operatives i d’emergències de l’aeròdrom de Son
Bonet.

RESOLUCIÓ
D)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actualitzar el més aviat possible els indicadors
de l’índex de transparència INCAU i a donar-ne informació
actualitzada i pública als ciutadans.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer feina de valent per aconseguir mantenir els
bons resultats obtinguts l’anterior legislatura en Transparència
Internacional, de cara a la propera valoració de resultats que es
farà previsiblement aquest any 2016.
A la seu del Parlament, 6 d'abril de 2016.
El secretari en funcions de la comissió:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a revisar el sistema de taxes de l’aeròdrom de Son
Bonet per tal d’equipar-les (hivern i estiu) a les de la resta
d’aeroports de la seva categoria.
6. El Parlament de les Illes Balears reitera al M inisteri de
Foment la seva petició de transferència de la gestió del
aeròdrom de Son Bonet (així com dels de Sant Lluís, Menorca)
al Govern de les Illes Balears. També li demana que estableixi
una data determinada, amb la finalitat d’anar planificant
iniciatives de recuperació de l’aeròdrom, com ara projectes tals
com la dotació d’equipaments esportius, biblioteca,
instalAlacions aeronàutiques i recreatives, un museu amb
l’aviació com a màxim exponent, etc.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment que la zona de l’aeròdrom de Son Bonet que no té
activitat es converteixi en zona verda, gestionada per
l’ajuntament perquè els veïnats en puguin gaudir.
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A la seu del Parlament, 12 d'abril de 2016.
El secretari en funcions de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.
La presidenta de la comissió:
Sílvia Cano i Juan.

8. El Parlament de les Illes Balears insta l’organisme que
pertoqui que s’instalAli en el perímetre de les instalAlacions de
l’aeròdrom de Son Bonet a fi d’assegurar la seguretat ciutadana
i la seguretat viària dels veïnats.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
A la seu del Parlament, 12 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.
La presidenta de la comissió:
Isabel Oliver i Sagreras.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'abril de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8693/15, relativa a protocol d'actuació davant la
mutilació genital femenina, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril de 2016, rebutjà els
Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 7672/15, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució justa i
equitativa de les inversions públiques de l'Estat a les comunitats
autònomes, amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a
favor 3, vots en contra 7 i abstencions 1.
Palma, a 12 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

RESOLUCIÓ
F)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca que
desenvolupen les entitats que treballen per canviar la situació
en què es troben les dones en risc de patir mutilació genital
femenina i per donar suport a aquelles que l’han patida,
especialment a l’entitat M etges del M ón pel seu valuós Informe
sobre la Mutilació Genital Femenina a Mallorca de 2014.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, de manera consensuada amb els
sectors implicats, un Protocol Autonòmic d’actuació per a la
prevenció de la mutilació genital femenina i pel suport de les
dones que l’han patida, adequat al Protocol comú d’actuació
sanitària de la mutilació genital femenina del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’objectiu d’establir
mecanismes de prevenció i d’actuació de manera coordinada
entre els professionals dels àmbits sanitaris, educatius i socials,
així com amb el teixit associatiu o qualsevol que tengui a veure
amb aquesta problemàtica.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes B alears a impulsar un programa específic que contempli
la mediació, l’atenció psicològica i l’atenció a la sexualitat de
les dones que han patit la mutilació genital femenina.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure dins el protocol un programa per a la
“mediació intercultural” com una eina fonamental per prevenir
aquesta pràctica.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears mitjançant el Consell de Cooperació de les Illes
Balears a impulsar, en colAlaboració de les entitats que hi
treballen a l’àmbit de la cooperació, projectes per prevenir
aquesta pràctica en els països on es dugui a terme.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril de
2016, rebutjà el Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.
893/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indicadors de
l'índex de transparència autonòmica, amb el resultat següent:
vots emesos 11, vots a favor 3, vots en contra 7 i abstencions
1.
Palma, a 12 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, sobre el funcionament de la depuradora
de Santa Eulàlia (RGE núm. 4983/15).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril de
2016, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, qui, acompanyat de la directora
general de Recursos Hídrics i del secretari general d'ABAQUA,
informà sobre el tema indicat.
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Palma, a 12 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

rector de la UIB per tal d'informar sobre la creació de la
facultat de medicina de la Universitat de les Illes Balears.
Palma, a 12 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre el Pacte per
la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social
(RGE núm. 3010/16).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 d'abril de 2016, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de treball, Comerç i Indústria,
qui, acompanyat de la secretària general, de la cap de gabinet,
del director general d'Ocupació i Economia, de la directora
general de treball, Economia Social i Salut Laboral, de dos
assessors i del cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació
B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
10607/15, de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre,
per la qual s'estableix i regula la protecció de la maternitat.
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'abril de
2016, va procedir a l'elaboració del dictamen del projecte de
llei esmentat.
Palma, a 12 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 12 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

C)
Compareixença del rector de la Universitat de les Illes
Balears, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la creació de la facultat de medicina de la Universitat de
les Illes Balears (RGE núm. 4084/16).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'abril de 2016, tengué
lloc la compareixença del Sr. Rector de la Universitat de les
Illes Balears, qui, acompanyat de la presidenta del Consell
Social de la UIB, del vicerector de Campus, Cooperació i
Universitat Saludable, del vicerector de Títols i Tecnologia, del
secretari general de la UIB, del gerent de la UIB i de la degana
de la facultat de medicina, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 12 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Acord de compareixença del rector de la Universitat de les
Illes Balears, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre la creació de la facultat de medicina (RGE núm.
4084/16).
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de 2016,
aprovà, per unanimitat, l'acord de recaptar la presència del

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 d'abril de 2016, adm et a tràmit les interpel Alacions
següents.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 6257/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment pressupostari del Govern de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques sobre el compliment pressupostari
per part del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 12 d'abril de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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Palma, a 13 d'abril de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

RGE núm. 6258/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferència de promoció turística.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala el Govern de les Illes Balears
sobre la seva política pel que fa a la transferència de la
promoció turística als consells insulars.
Palma, a 12 d'abril de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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F)
RGE núm. 6262/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb la coordinació
amb els ajuntaments.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala el Govern de les Illes balears
sobre la seva política pel que fa a la coordinació amb els
ajuntaments.

C)
RGE núm. 6259/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria d'infraestructures
educatives.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala el Govern de les Illes balears
sobre la seva política en matèria d'infraestructures educatives.
Palma, a 12 d'abril de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 15 d'abril de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

G)
RGE núm. 6263/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el pagament a
proveïdors.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala el Govern de les Illes Balears
sobre la seva política pel que fa al pagament a proveïdors.

D)
RGE núm. 6260/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala el Govern de les Illes Balears
sobre la seva política pel que fa a la sinistralitat laboral a les
Illes Balears.
Palma, a 13 d'abril de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

H)
RGE núm. 6264/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a model energètic i energies renovables.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala el Govern de les Illes Balears
sobre la seva política pel que fa al model energètic i a les
energies renovables.

E)
RGE núm. 6261/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desplaçaments de malalts i familiars de Menorca,
Eivissa i Formentera a l'Hospital de Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala el Govern de les Illes Balears
sobre la seva política pel que fa al desplaçament de malalts i
familiars de M enorca, Eivissa i Formentera a l'Hospital de Son
Espases.

Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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I)
RGE núm. 6339/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a venda ambulant (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears interpel Ala el
Govern de les Illes B alears sobre la regulació de la venda
ilAlegal a les portes de la temporada turística.
Motivació de la urgència: Atesa la presència massiva de
venda ambulant no regulada.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de suport a la innovació i al
desenvolupament del teixit industrial de les Illes Balears per al
foment i la millora de la seva competitivitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el Pacte per la Competitivitat, l’ocupació de
qualitat i el progrés social hi hagi mesures concretes per als
distints sectors productius.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar en els pressupostos de 2016 els ajuts per
al foment a la contractació del sector industrial.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar en els pressupostos de 2016 les línies a
la formació dels treballadors del sector industrial.
Palma, a 13 d'abril de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 d'abril de 2016, admet a tràmit la moció següent.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 6269/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment del teixit industrial de les Illes Balears,
derivada de la Interpel Alació RGE núm. 1082/16.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 d'abril de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

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.
1082/16, relativa a foment del teixit industrial de les Illes
Balears, la moció següent.

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar la Llei d’indústria en un termini de sis
mesos, fent-ne partícips tots els sectors i agents implicats.

RGE núm. 5998/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deficiències a l'escoleta Francesc de Borja Moll de Ciutadella,
1.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar el Pla d’indústria, amb la corresponent
dotació pressupostària, en un termini de sis mesos, fent-ne
partícips tots els sectors i agents implicats.

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.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el marc de la ponència parlamentària
per a l’estudi i el desenvolupament de la proposta de reforma
del Règim Especial per les Illes Balears, qüestions específiques
per al foment del teixit industrial de les Illes Balears tenint en
compte les condicions i particularitats de cadascuna de les illes.

Ateses l'antiguitat de l'escoleta Francesc de Borja Moll de
Ciutadella i les deficiències detectades, s'ha realitzat alguna
visita a l'esmentat centre per tal de conèixer la seva situació?

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, conjuntament amb el sector, un pla de
comercialització i internalització del producte industrial, per al
foment de les exportacions del teixit industrial de les Illes
Balears.

Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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B)

E)

RGE núm. 5999/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deficiències a l'escoleta Francesc de Borja Moll de Ciutadella,
2.

RGE núm. 6002/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deficiències a l'escoleta Francesc de Borja Moll de Ciutadella,
5.

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.

Ateses l'antiguitat de l'escoleta Francesc de Borja Moll de
Ciutadella i les deficiències detectades, s'ha realitzat algun
llistat de deficiències detectades a l'esmentat centre?

Ateses l'antiguitat de l'escoleta Francesc de Borja Moll de
Ciutadella i les deficiències detectades, s'ha previst alguna
quantitat per al cost d'esmena d'aquestes deficiències?, en cas
afirmatiu, amb càrrec a quina partida pressupostària?

Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

C)
RGE núm. 6000/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deficiències a l'escoleta Francesc de Borja Moll de Ciutadella,
3.
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.
Ateses l'antiguitat de l'escoleta Francesc de Borja Moll de
Ciutadella i les deficiències detectades, existeix algun projecte
redactat per tal de solucionar aquestes deficiències?

F)
RGE núm . 6003/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a documents sanitaris.
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.
Quants documents sanitaris s'han realitzat dels 20.000 que
varen anunciar que s'havien de fer?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
G)
D)
RGE núm. 6001/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deficiències a l'escoleta Francesc de Borja Moll de Ciutadella,
4.
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. 6004/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciació del Centre
d'atenció primària i desenvolupament infantil.
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.
Quines actuacions ha realitzat la Direcció General d'Ibsalut
per a la potenciació del Centre d'atenció primària i
desenvolupament infantil a Eivissa. Menorca i Formentera?

Ateses l'antiguitat de l'escoleta Francesc de Borja Moll de
Ciutadella i les deficiències detectades, existeix alguna
planificació quant a l'obra a realitzar?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

H)
RGE núm. 6005/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de personal
als centres de salut.
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.
Quan augmentaran el personal a tots els centres de salut de
Balears per cobrir l'ampliació d'horari realitzada?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

I)
RGE núm. 6006/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a temps mitjà d'espera
per al metge 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.
Quin és el temps d'espera mitjà, després de l'ampliació
d'horari dels centres de salut, per tal que un pacient pugui ser
atès pel seu metge de família?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

J)
RGE núm. 6007/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a noves actuacions dins
el programa de cronicitat.

L)
RGE núm. 6009/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte Salut Respon.
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.
Ens pot informar dels resultats del projecte Salut Respon,
així com de la relació de treballadors necessaris per dur-lo a
terme, especificant-ne els professionals sanitaris?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

M)
RGE núm. 6010/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius de llistes
d'espera.
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.
Comparteix la consellera de Salut els objectius anunciats
pel seu coordinador de llistes d'espera d'una mitjana de 180
dies per a intervenció quirúrgica i 60 dies per a especialista?
Palma, a 11 d'abril 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 escrita.

N)

Quines noves actuacions ha realitzat dins el Programa
d'atenció a la cronicitat?

RGE núm. 6011/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per fidelitzar
els professionals sanitaris.

Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

K)
RGE núm. 6008/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a noves actuacions sobre
cronicitat infantil.

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.
Quines mesures s'han pres fins ara per tal de fidelitzar els
professionals sanitaris?
Palma, a 11 d'abril 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 escrita.

O)

Quines noves actuacions ha realitzat sobre cronicitat
infantil?

RGE núm. 6012/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a concursos per als
serveis o les compres dels serveis centrals d'Ibsalut.

Palma, a 11 d'abril 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
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següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan seran efectius els concursos per als serveis o les
compres dels serveis centrals d'Ibsalut?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
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S)
RGE núm. 6016/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres de
l'Hospital de Manacor.
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 iniciaran les obres d l'Hospital de Manacor?

P)
RGE núm. 6013/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a escola de pacients.
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 es posarà en marxa l'escola de pacients aprovada en
comissió per unanimitat?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

T)
RGE núm. 6017/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres de
l'Hospital de 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 escrita.
Quan iniciaran les obres d l'Hospital de Can Misses?

Q)
RGE núm. 6014/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió del director
general de Planificació, Avaluació i Farmàcia.
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.
Quina ha estat la raó de la dimissió del director general d
Planificació, Avaluació i Farmàcia en vuit mesos de Govern i
que ell mateix va atribuir a un mal funcionament intern?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

U)
RGE núm. 6018/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
sociosanitàries.
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 pensa constituir les comissions sociosanitàries per a
la redistribució d'espais sociosanitaris aprovada per la Comissió
de Salut per unanimitat?

R)
RGE núm. 6015/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla per a la renovació
dels centres 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 escrita.
Quan es presentarà el Pla per a la renovació dels centres de
salut?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

V)
RGE núm. 6019/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a llits sociosanitaris a
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.
Quan obriran els llits sociosanitaris a Eivissa?
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Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

W)
RGE núm. 6020/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
G rup Parlam entari Popula r, rela tiva a projectes
sociosanitaris.
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 iniciaran els projectes sociosanitaris a totes les illes?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Z)
RGE núm. 6023/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamacions a
Consum per via telemàtica.
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.
Des de quan es poden fer reclamacions a Consum per via
telemàtica?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AA)
RGE núm. 6024/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions del Consell de
Participació.

X)
RGE núm. 6021/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de les
funcions dels farmacèutics.
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 relacionar les noves mesures implantades que han
augmentat la funció dels farmacèutics dins atenció primària, tal
co varen anunciar?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Y)
RGE núm. 6022/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a millores realitzades en
els programes de donació d'òrgans.
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 relacionar les millores realitzades en el Programa de
donació d'òrgans i en els programes específics de donació de
sang, de cordó umbilical i de medulAla òssia?
Palma, a 11 d'abril 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 escrita.
Quantes vegades s'ha reunit el Consell de Participació?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AB)
RGE núm. 6025/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la
Plataforma d'oci nocturn.
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.
Quantes vegades s'ha reunit la Plataforma d'oci nocturn?
Quines han estat les conclusions d'aquestes reunions?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AC)
RGE núm. 6026/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació de
l'Estratègia o el Pla de salut pública.
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.

BOPIB núm. 42 - 22 d'abril de 2016
Quan té previst presentar l'Estratègia o el Pla de Salut
Pública?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AD)
RGE núm. 6027/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dèficit de l'Ibsalut.

AG)
RGE núm. 6130/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'escolarització a Eivissa 2015/16.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge d'escolarització de fillets de 0 a 3
anys a Eivissa el curs 2015/16?

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 ha estat el dèficit de l'Ibsalut amb el tancament
definitiu de l'any 2015?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AE)
RGE núm. 6128/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'escolarització a Menorca 2015/16.

Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AH)
RGE núm. 6131/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'escolarització a Formentera 2015/16.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge d'escolarització de fillets de 0 a 3
anys a Formentera el curs 2015/16?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge d'escolarització de fillets de 0 a 3
anys a Menorca el curs 2015/16?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AF)
RG E núm. 6129/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'escolarització a Mallorca 2015/16.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AI)
RGE núm. 6132/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'escolarització als municipis de les Illes el curs
2015/16.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge d'escolarització de fillets de 0 a 3
anys a cadascun dels pobles de les Illes Balears per al curs
2015/16?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

Quin és el percentatge d'escolarització de fillets de 0 a 3
anys a Mallorca el curs 2015/16?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.
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AJ)
RGE núm. 6133/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15
a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge de nouvinguts que hi ha hagut a
l'inici de la temporada turística durant el curs 2014/15 a
Menorca?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AK)
RGE núm. 6134/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15
a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge de nouvinguts que hi ha hagut a
l'inici de la temporada turística durant el curs 2014/15 a
Mallorca?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AL)
RGE núm. 6135/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge de nouvinguts que hi ha hagut a
l'inici de la temporada turística durant el curs 2014/15 a
Eivissa?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AM )
RGE núm. 6136/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15
a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el percentatge de nouvinguts que hi ha hagut a
l'inici de la temporada turística durant el curs 2014/15 a
Formentera?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AN)
RGE núm. 6137/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15
als municipis de les Illes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge de nouvinguts que hi ha hagut a
l'inici de la temporada turística durant el curs 2014/15 a
cadascun dels pobles de les Illes Balears?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AO)
RGE núm. 6138/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de 0-3 anys a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoletes infantils de 0-3 anys hi ha dins la Xarxa
d'escoletes 0-3 del Govern de les Illes Balears a Menorca?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AP)
RGE núm. 6139/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de 0-3 anys a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoletes infantils de 0-3 anys hi ha dins la Xarxa
d'escoletes 0-3 del Govern de les Illes Balears a Mallorca?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.
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AQ)
RGE núm. 6140/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de 0-3 anys 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoletes infantils de 0-3 anys fora de la Xarxa
d'escoletes 0-3 del Govern de les Illes Balears hi ha a
Mallorca?, a quins pobles?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

Quantes escoletes infantils de 0-3 anys hi ha dins la Xarxa
d'escoletes 0-3 del Govern de les Illes Balears a Eivissa?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AU)
RGE núm. 6144/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de 0-3 anys fora de la xarxa del Govern a
Eivissa.

AR)
RG E núm. 6141/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de 0-3 anys a Formentera.

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

Quantes escoletes infantils de 0-3 anys fora de la Xarxa
d'escoletes 0-3 del Govern de les Illes Balears hi ha a Eivissa?,
a quins pobles?

Quantes escoletes infantils de 0-3 anys hi ha dins la Xarxa
d'escoletes 0-3 del Govern de les Illes Balears a Formentera?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AS)
RGE núm. 6142/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de 0-3 anys fora de la xarxa del Govern a
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoletes infantils de 0-3 anys fora de la Xarxa
d'escoletes 0-3 del Govern de les Illes Balears hi ha a
Menorca?, a quins pobles?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AT)
RGE núm. 6143/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de 0-3 anys fora de la xarxa del Govern a
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AV)
RGE núm. 6145/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de 0-3 anys fora de la xarxa del Govern a
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoletes infantils de 0-3 anys fora de la Xarxa
d'escoletes 0-3 del Govern de les Illes Balears hi ha a
Formentera?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

AW )
RGE núm. 6146/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
de música reglades a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoles de música reglades hi ha a Menorca?
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Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoles de música no reglades hi ha a Formentera?

AX)
RGE núm. 6147/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
de música reglades a Mallorca.

Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

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

BB)
RGE núm. 6151/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
de música no reglades a Eivissa.

Quantes escoles de música reglades hi ha a Mallorca?

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

Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

Quantes escoles de música no reglades hi ha a Eivissa?
AY)
RGE núm. 6148/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
de música reglades 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoles de música reglades hi ha a Eivissa?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BC)
RGE núm. 6152/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
de música no reglades a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoles de música no reglades hi ha a Mallorca?

AZ)
RGE núm. 6149/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
de música reglades a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoles de música reglades hi ha a Formentera?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BD)
RGE núm. 6153/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
de música no reglades a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoles de música no reglades hi ha a Menorca?

BA)
RGE núm. 6150/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
de música no reglades a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.
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BE)
RGE núm. 6154/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de matriculats a escoles de música a Menorca.
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Quin és el percentatge de fillets i joves matriculats a les
escoles de música de Formentera?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

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

BI)

Quin és el percentatge de fillets i joves matriculats a les
escoles de música de Menorca?

RGE núm. 6158/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de matriculats a escoles de música a les Illes.

Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BF)
RG E núm. 6155/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de matriculats a escoles de música a Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge de fillets i joves matriculats a les
escoles de música per municipis de les Illes Balears?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

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

BJ)

Quin és el percentatge de fillets i joves matriculats a les
escoles de música de Mallorca?

RGE núm. 6162/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a declaració de parc natural Es Trenc.

Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BG)
RGE núm. 6156/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de matriculats a escoles de música 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge de fillets i joves matriculats a les
escoles de música de Eivissa?
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BH)
RGE núm. 6157/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de matriculats a escoles de música a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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 dia i amb quines persones varen fer les onze reunions
prèvies a l'inici de la tramitació de la declaració de parc natural
d'Es Trenc que el conseller, dia 12 d'abril de 2016, al Ple del
Parlament va afirmar que s'havien celebrat?
Palma, a 12 d'abril de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

BK)
RGE núm. 6186/16, de la diputada Sílvia Limones i Costa,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat
d'emmagatzematge dels aqüífers d'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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina capacitat d'emmagatzematge es troben els aqüífers
d'Eivissa?
Palma, a 12 d'abril de 2016.
La diputada:
Sílvia Limones i Costa.
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BL)
RGE núm. 6187/16, de la diputada Sílvia Limones i Costa,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat
d'emmagatzematge dels aqüífers de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina capacitat d'emmagatzematge es troben els aqüífers
de Menorca?
Palma, a 13 d'abril de 2016.
La diputada:
Sílvia Limones i Costa.

BM )
RGE núm. 6188/16, de la diputada Sílvia Limones i Costa,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat
d'emmagatzematge dels aqüífers de Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina capacitat d'emmagatzematge es troben els aqüífers
de Mallorca?
Palma, a 13 d'abril de 2016.
La diputada:
Sílvia Limones i Costa.

BN)
RGE núm. 6189/16, de la diputada Sílvia Limones i Costa,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora dels
aqüífers de les Illes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el desglossament i a quins conceptes es deu, del
valor del cànon que Abaqua estableix als ajuntaments de forma
variable per la utilització d'aigua dessalada?
Palma, a 13 d'abril de 2016.
La diputada:
Sílvia Limones i Costa.

BP)
RGE núm. 6215/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de l'emissió de
programes objecte del conveni amb el Bisbat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost de l'emissió del transport del senyal
necessari per emetre els programes objecte del conveni signat
amb el Bisbat en els canals de televisió i/o ràdio autonòmics de
les Illes Balears?
Palma, a 13 d'abril de 2016.
La diputada:
Sílvia Cano i Juan.

BQ)
RGE núm. 6238/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions a
instalAlacions educatives a 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.
Quina és la relació de les inversions realitzades a centres
educatius de l'illa de Mallorca durant el curs escolar 20152016?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.

Quines previsions i mesures tenen pensades per millorar la
situació dels aqüífers de les Illes?
Palma, a 13 d'abril de 2016.
La diputada:
Sílvia Limones i Costa.

BO)
RGE núm. 6190/16, de la diputada Sílvia Limones i Costa,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon d'utilització
d'aigua dessalada.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BR)
RGE núm. 6239/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions a
instalAlacions educatives a 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.
Quina és la relació de les inversions realitzades a centres
educatius de l'illa de Menorca durant el curs escolar 20152016?
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El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.
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BV)
RGE núm. 6243/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
previstes a instalAlacions educatives a Menorca.

BS)
RGE núm. 6240/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions a
instalAlacions educatives a 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.

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.

Quina és la relació de les inversions previstes de realitzar a
centres educatius de l'illa de Menorca durant el curs escolar
2015-2016 (període gener-agost 2016)?

Quina és la relació de les inversions realitzades a centres
educatius de l'illa d'Eivissa durant el curs escolar 2015-2016?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.

BT)
RGE núm. 6241/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions a
instalAlacions educatives a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de les inversions realitzades a centres
educatius de l'illa de Formentera durant el curs escolar 20152016?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.

BU)
RGE núm. 6242/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
previstes a instalAlacions educatives a 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.
Quina és la relació de les inversions previstes de realitzar a
centres educatius de l'illa de Mallorca durant el curs escolar
2015-2016 (període gener-agost 2016)?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.

Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.

BW )
RGE núm. 6244/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
previstes a instalAlacions educatives a 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.
Quina és la relació de les inversions previstes de realitzar a
centres educatius de l'illa d'Eivissa durant el curs escolar 20152016 (període gener-agost 2016)?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.

BX)
RGE núm. 6245/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
previstes a instalAlacions educatives a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de les inversions previstes de realitzar a
centres educatius de l'illa de Formentera durant el curs escolar
2015-2016 (període gener-agost 2016)?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.
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3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Ordre de Publicació

Es pot comprometre aquest govern que no s'aprovaran nous
imposts?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 d'abril de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 20 d'abril de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

D)
RGE núm. 6322/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a empreses de cotxes de lloguer.

A)
RGE núm. 6313/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a document de solAlicitud de
places escolars.
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.

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.
Quantes empreses han presentat la declaració responsable
d'inici d'activitat de cotxes de lloguer davant la conselleria de
Turisme?

Sra. Presidenta del Govern, creu que el document de
solAlicitud de places escolars que la Conselleria d'Educació ha
elaborat de cara al curs que ve respecta els drets dels ciutadans?
Palma, a 19 d'abril de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

Palma, a 20 d'abril de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

E)
RGE núm. 6328/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a davallada del
sector de la construcció a les Illes Balears.

B)
RGE núm. 6314/16 (complementat amb l'escrit RGE núm.
6359/16), de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a lloguer de vacances d'habitatges
a blocs plurifamiliars.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Treball, Comerç i
Indústria sobre la davallada del sector de la construcció a les
Illes Balears per primera vegada des de 2013?
Palma, a 19 d'abril de 2016.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

Els habitatges a blocs plurifamiliars que siguin llogats com
a lloguer de vacances, han d'abonar l'impost d'estades
turístiques a partir de l'1 de juliol?
Palma, a 19 d'abril de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

C)
RGE núm. 6321/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nous imposts.
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

F)
RGE núm. 6329/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallades previstes en el Pla econòmicofinancer que s'ha de
presentar al Ministeri d'Hisenda.
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.
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Quines retallades estan previstes en el Pla
econòmicofinancer que el Govern ha de presentar al Ministeri
d'Hisenda?
Palma, a 19 d'abril de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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Palma, a 19 d'abril de 2016.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

J)
RGE núm. 6333/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa sanitària per
habitant prevista per a aquesta legislatura.

G)
RGE núm. 6330/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pintades en contra
del turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quin és l'objectiu de despesa sanitària per habitant previst
per a aquesta legislatura?
Palma, a 19 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Com valora el Govern les pintades en contra del turisme
aparegudes recentment a Palma?
Palma, a 19 d'abril de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

K)
RGE núm. 6334/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abastiment
d'aigua en els mesos d'estiu.

H)
RGE núm. 6331/16, del diputat Rafael Nadal i Homar, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment a la via
verda Manacor-Artà.
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.

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.
Com pensa garantir el seu govern l'abastiment d'aigua a tota
la població en els mesos d'estiu?
Palma, a 19 d'abril de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Quin tipus de manteniment es du a terme a la via verda de
Manacor-Artà?
Palma, a 19 d'abril de 2016.
El diputat:
Rafael Nadal i Homar.

L)
RGE núm. 6335/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a condicions
laborals del handling.

I)
RGE núm. 6332/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes
d'infraestructures i equipaments de l'Escola d'Art d'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 previsions té el Govern de les Illes Balears per
donar solució als problemes d'infraestructures i equipaments de
l'Escola d'Art 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures es pensen prendre des del Govern de les
Illes Balears per garantir unes condicions laborals del personal
del handling dels aeroports de les Illes Balears?
Palma, a 20 d'abril de 2016.
El diputat:
Carlos Saura i León.
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3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ

M)
RGE núm. 6336/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a substitucions en el servei d'Ibsalut.
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.

Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril
de 2016, admeté a tràmit les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada següents.
Palma, a 14 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Pensa posar fi la Conselleria de Salut a les deficiències
denunciades pels sindicats en les substitucions de treballadors
d'Ibsalut que es trobin en situació de baixa?
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La diputada:
Laura Camargo i Fernández.

N)
RGE núm. 6337/16, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a clàusules socials en les contractacions públiques.
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.

A)
RGE núm. 6228/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaracions, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Sr. Andreu Manresa, està d'acord amb les paraules del Sr,.
Alberto Jarabo quan afirma que hi ha "un excés de dramatisme"
a IB3 en els termes que afecten el seu partit i quan reclama que
"s'ha de millorar certa objectivitat"?

Quan pensa obligar el Govern de les Illes Balears que les
empreses que treballin per a l'administració pública hagin
d'assumir clàusules socials per vetllar per l'ocupació de
qualitat?
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La diputada:
María Montserrat Seijas i Patiño.

Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

B)
RGE núm. 6230/16, de la diputada M aría José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a factura
relativa al desplaçament a l'illa de Quios, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la RTVIB.

O)
RGE núm. 6338/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a transferència de les residències Can Blai i Sa Serra.
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.
Quina fórmula pensa el Govern utilitzar per calcular una
dotació suficient per traspassar al Consell d'Eivissa la gestió de
les residències de majors Sa Serra i Can Blai?
Palma, a 20 d'abril de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Davant les informacions contradictòries que hi ha al
respecte, ens podria dir si la factura presentada per la
productora contractada per IB3 i que va cobrir el desplaçament
a l'illa de Quios ja ha estat pagada?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.
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C)

F)

RGE núm. 6231/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment dels
programes amb els millors índexs d'audiència, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.

RGE núm. 6235/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a igualtat efectiva entre
dones i homes, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la RTVIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Pensa mantenir dins la programació d'IB3 els programes
que, segons les darreres dades, tenen juntament amb els
informatius, els millors índexs d'audiència?

Quines actuacions té previstes per donar compliment a
l'article 36 de la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva
entre dones i homes i els articles 35, 36 i 38 de la Llei 12/2006,
de 20 de setembre, per a la dona?

Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

Palma, a 12 d'abril de 2016.
La diputada:
Sílvia Cano i Juan.

D)
RGE núm. 6232/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
document SOS3 emès a l'Hora D, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quin cost ha tingut per a IB3 el document SOS3 emès el
diumenge dia 10 d'abril al programa l'Hora D?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

G)
RGE núm. 6236/16, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa Dues
Voltes, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
El programa Dues Voltes quins objectius, quin cost de
producció i per quina raó ha canviat el seu horari de
programació?
Palma, a 12 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

E)
RGE núm. 6233/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació de la qualitat de la programació actual, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Què pensa fer per recuperar la qualitat de la programació
actual, minvada després d'incorporar els canals catalans 3/24,
Canal 33-Súper 3 en la part del Mux explotat per IB3?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

H)
RGE núm. 6237/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a retransmissió en
directe dels Premis Ramon Llull, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quines previsions de futur tenen per a la retransmissió en
directe dels Premis Ramon Llull?
Palma, a 13 d'abril de 2016.
La diputada:
Sílvia Cano i Juan.
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I)

L)

RGE núm. 6253/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
contracte del programa i el mandat marc, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la RTVIB.

RGE núm. 6256/16, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a assistència
de grups a la tertúlia d'Al Dia, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quan té previst trametre al Parlament el contracte programa
i el mandat marc d'IB3 que han de ser aprovats per aquesta
cambra?

Nombre d'integrants de cada grup parlamentari, en valor
absolut i en percentatge, que ha assistit a la tertúlia política
setmanal del programa Al Dia d'IB3 Ràdio entre l'1 de gener i
el 31 de març de 2016.

Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Josep Castells i Baró.

J)
RGE núm. 6254/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
contractació de productes audiovisuals, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 d'abril de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quin percentatge de la contractació de productes
audiovisuals d'IB3 Televisió es fa amb productores de les Illes
Balears?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

K)
RGE núm. 6255/16, de la diputada Isabel M. Busquets i
Hidalgo, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa
a valoració de l'ús normal del català i reciprocitat, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.

Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

M)
RGE núm. 6030/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a transport públic des d'Alcúdia, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Té previst el Govern connectar en bus els nuclis d'Alcúdia
i Pollença amb l'estació del tren de Sa Pobla?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB, la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

N)
Com valora la recuperació de l'ús normal de la llengua
catalana a IB3 i la reciprocitat entre les Illes Balears i
Catalunya pel que fa a la recepció dels cabals públics?
Palma, a 14 d'abril de 2016.
La diputada:
Isabel M. Busquets i Hidalgo.

RGE núm. 6031/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a transport des d'Alcúdia (II), davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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Té previst el Govern augmentar les freqüències de bus entre
Alcúdia i Palma?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

O)
RGE núm. 6032/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a transport des d'Alcúdia (III), davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Té constància el Govern que molt sovint hi ha usuaris que
no hi caben als busos que connecten Alcúdia i Palma?
Palma, a 11 d'abril de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 d'abril de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
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davant l’administració en aquells supòsits que es vegi vulnerat
aquest dret.
La llei estatal establia que les comunitats autònomes tenien
la possibilitat, bé de crear un òrgan autonòmic propi per
complir aquesta obligació de transparència, o bé de signar un
conveni de colAlaboració amb l’Estat per dur a terme la
resolució de les reclamacions a través de l’òrgan estatal, el
Consell de Transparència i Bon Govern (disposició final 4a).
La llei estatal va fixar un període de vacatio legis de dos
anys des de la seva aprovació per garantir que les
administracions poguessin preveure adequadament el
compliment del dret a les reclamacions ciutadanes. Durant
aquest termini, el Govern del Partit Popular a Balears va dur a
terme les actuacions precises per signar un conveni amb el
Consell de transparència estatal, a fi de fer ús de la
colAlaboració interadministrativa, no haver de crear noves
estructures costoses, aprofitar sinèrgies i aplicar la
racionalització en la despesa pública, sense deixar de complir
els deures legals de transparència amb els ciutadans de les illes.
L’Advocacia de l’Estat, paralAlelament, en el seu informe de
12 de juny de 2015, recordà a les comunitats autònomes la
necessitat de complir l’obligació de transparència i va
concloure que era ineludible que cada comunitat autònoma
determinàs quin òrgan havia de resoldre aquestes reclamacions
per donar resposta al dret dels ciutadans inclosos en el seu
àmbit territorial.
Arribat el nou govern del pacte d’esquerres es va aturar de
facto la tramitació d’aquest conveni i es varen deixant els
ciutadans balears indefensos en l’exercici del seu dret a final de
2015, data de l’entrada en vigor de l’obligació de transparència
en la informació pública.

Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Posteriorment ha constatat aquest incompliment i aquesta
inactivitat el mateix Consell Consultiu en el seu dictamen de 9
de març de 2016, quan el Govern de les Illes Balears intentà
atribuir a dit òrgan consultiu aquesta competència que ni li
correspon ni pot assumir perquè va en contra de la previsió del
nostre Estatut d’Autonomia.

RGE núm. 6266/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment de l'obligació de transparència de
resoldre reclamacions ciutadanes en matèria d'informació
pública.

A dia d’avui, els ciutadans balears es troben indefensos
davant la inexistència de cap òrgan que resolgui les
reclamacions de transparència i com a resultat de la inactivitat
del Govern de les Illes Balears que no ha volgut signar un
conveni amb el Consell de Transparència estatal, incomplint-se
per tant a Balears la Llei de transparència.

A)

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 Ple.

Per tant, i davant aquesta situació el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent

L’any 2013 es va aprovar la Llei estatal de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, que regula la
transparència en l’activitat pública i fixa importants obligacions
de publicitat activa per a totes les administracions, amb la
voluntat de garantir el dret dels ciutadans a l’accés a la
informació pública. Així, l’article 20 de la llei disposa que les
resolucions dictades en matèria de transparència en la
informació pública es poden recórrer directament davant la
jurisdicció contenciosa administrativa, o reclamar prèviament

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a l’obligació de transparència
establerta en la Llei estatal de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, per garantir el dret dels
ciutadans de les Illes Balears a presentar reclamacions davant
les resolucions administratives dictades en l’exercici del seu
dret a la informació pública.

Proposició no de llei
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Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reactivar la tramitació del conveni de
colAlaboració amb el Consell de Transparència estatal, preparat
l’anterior legislatura, i a signar-lo amb la major celeritat
possible, per resoldre la situació actual d’incompliment de
l’obligació de transparència en la informació pública i de
consegüent indefensió de les ciutadanes i els ciutadans de les
Illes.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar fi a l’incompliment de les obligacions que
fixa la Llei de transparència estatal el més aviat possible i, en
tot cas, en un termini màxim de tres mesos.
Palma, a 13 d'abril de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

que afecten els treballadors de les empreses i els ens del sector
públic de la CAIB.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a designar els nous membres representants del
Govern a la dita comissió el més aviat possible, així com a
convocar-la en un termini màxim de dos mesos.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
un apartat en el Portal de transparència de la CAIB, específic
per al Sector Públic, on es publiqui tota la informació
corresponent a la composició i les característiques de la
Comissió Paritària, els ens del sector públic que depenen de
l’administració autonòmica i la relació dels llocs de feina amb
els seus requisits i condicions laborals.
Palma, a 15 d'abril de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

B)
RGE núm. 6267/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reactivació de la comissió paritària del sector públic
de la CAIB per a la negociació amb els representants dels
treballadors de les entitats públiques.
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 Ple.
La passada legislatura, el Govern del Partit Popular va
constituir un nou fòrum de treball i negociació sindical amb els
representants dels treballadors de les empreses públiques i la
resta d’ens dels sector instrumental, anomenat Comissió
Paritària del sector públic, que va començar a funcionar el
febrer de 2013.
Per primera vegada, naixia a Balears un nou òrgan paritari
entre l’administració i els representants sindicals dels
treballadors del sector públic, amb la voluntat de poder
analitzar i consensuar conjuntament, de forma homogènia, els
assumptes que els afecten en la seva relació laboral: condicions
de treball, relació de llocs de feina, funcions dels treballadors,
plantilles, ...
Aquest òrgan va ser anomenat “Comissió Paritària del
sector públic” i va ser molt ben acollit entre els representants
sindicals i els propis treballadors, ja que permetia tenir una
visió conjunta del sector, detectar les diferències laborals,
negociar millores i homogeneïtzar les condicions dels empleats
públics afectats.
A dia d’avui, no consta que s’hagi tornat convocar la
Comissió Paritària, cosa que perjudica sensiblement els
empleats públics afectats, en conseqüència presentam la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reactivar la Comissió Paritària del Sector Públic,
com a òrgan de deliberació i negociació sindical dels assumptes

C)
RGE núm. 6277/16 (complementada amb l'escrit RGE núm.
6296/16), dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem-Illes
Balears, MÉS per M allorca i MÉS per Menorca, relativa a
restabliment de la universalitat del dret a l'assistència
sanitària pública i la recuperació del sistema públic de sanitat
(urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Pròximament farà
quatre anys que el govern del Partit Popular va aprovar el Reial
decret llei 16/2012, que va modificar el principi de sanitat
universal, pública i d'accés gratuït. És urgent i necessari el
debat polític al Parlament per demanar la derogació d'aquest
RDLL.
Exposició de motius
L'àmbit subjectiu del dret a la protecció de la salut va ser
profundament modificat pel Govern d'Espanya mitjançant el
Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions.
Amb aquesta modificació es va alterar una norma de
consens que s'havia plasmat, el 2003, en l'article 3 de la Llei de
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. Retrocedint en
el llarg camí recorregut fins a llavors, es va tornar vincular el
dret a l'assistència sanitària pública gratuïta amb la Seguretat
Social. Va consagrar la volta de la figura de l'"assegurat com a
subjecte del dret a la protecció de la salut. El Reial decret llei
16/2012 va derogar tàcitament els preceptes de la Llei general
de salut pública sobre extensió de l'assistència sanitària i va
deixar sense cobertura sanitària directa els professionals i tots
aquells que no tinguessin cap vincle amb la Seguretat Social -i,
fins i tot, els descendents d'assegurats majors de 26 anys-, els
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ingressos dels quals superassin un determinat límit que la
norma no precisava. Però el més greu és l'expulsió de la
cobertura pública sanitària dels estrangers sense permís de
residència, amb les greus conseqüències que implica en termes
de salut individual, salut colAlectiva o salut pública, a més de la
retallada de drets que suposa i que no respecta principis
constitucionals com és el de la dignitat de la persona.

Palma, a 15 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
Els portaveus:
Andreu Alcover i Ordinas.
Laura Camargo i Fernández.
David Abril i Hervás.
Nel Martí i Llufriu.

Des del primer dia, tots els professionals sanitaris, partits
polítics, sindicats i organitzacions socials han rebutjat aquesta
reforma que altera la vocació d'universalitat del nostre Sistema
Nacional de Salut. Així mateix, aquesta comunitat autònoma ha
rebutjat excloure els immigrants en situació irregular de l'accés
a les prestacions sanitàries, articulant mesurades per assegurar
l'accés a la cartera bàsica de serveis sanitaris per a aquest
colAlectiu.
D'altra banda, el Govern d'Espanya va seguir retallant en
aquest temps el dret a la cobertura sanitària dels espanyols.
Mitjançant modificacions legislatives incloses a la Llei de
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014, es va
modificar la cobertura sanitària dels espanyols que haguessin
esgotat les prestacions del sistema de protecció per
desocupació, que perdien el seu dret a assistència sanitària al
nostre país si sortien d'Espanya per temps superior a 90 dies,
fins i tot per buscar treball o formació. La present iniciativa
pretén reposar la situació jurídica prèvia a la promulgació del
Reial decret llei esmentat.
Després dels anys d'aplicació d'aquest sistema d'exclusió no
s'ha pogut acreditar cap estalvi per al sistema sanitari, però sí
existeixen acreditats nombrosos casos en què la falta d'accés
normalitzat a l'assistència sanitària ha conclòs amb persones
que han vist agreujades les seves malalties i unes altres que,
fins i tot, han perdut la vida després de ser-li rebutjada la
possibilitat de ser assistits per un metge. Un balanç cruel basat
en una imposició tan inútil com injusta que urgeix rectificar.
Evidentment, la recuperació de la universalitat del dret a
l'assistència sanitària, sent el més important dels aspectes de la
política sanitària que cal rectificar, no és ni molt menys l'únic.
Com en altres àmbits, la reculada viscuda requerirà de
l'oportuna modificació, primer normativa i posteriorment de
gestió, relacionada amb el reforç de la gestió pública del
sistema, la major coordinació amb les comunitats autònomes,
la convergència cap a una cartera comuna de serveis per a tota
la ciutadania, així com altres mesures que hauran de ser
impulsades pel Govern d'Espanya i consensuades per les forces
polítiques.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 d'abril de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 6229/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a creació del cos d'agents de
medi ambient de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Els agents de medi ambient són un colAlectiu de funcionaris
dedicats a la gestió, la protecció, la policia i la vigilància del
medi natural a tot l’àmbit de les Illes Balears.

Proposició no de llei

Els agents de medi ambient, com a figura implantada a
nivell nacional i internacional, representen una garantia
d’aplicació sobre el terreny de tota la legislació vigent en
matèria de protecció dels recursos naturals i paisatgístics. A
més, tenen un destacat paper per la seva dedicació i
especialització, en la matèria de la vigilància i custòdia de tot
allò que representi una afecció a l’entorn natural. Entre d’altres,
les seves funcions comprenen l’extinció i la investigació dels
incendis forestals, la gestió i la vigilància de la caça, la policia
i la vigilància en matèria de residus i recursos hídrics, la gestió
i la protecció de les espècies de fauna i flora protegides, la
vigilància dels espais naturals protegits, etc.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a derogar el Reial decret llei 16/2012 per restablir la
universalitat de la cobertura del Sistema N acional de Salut i,
procurant el consens amb el màxim de forces parlamentàries i
comunitats autònomes, reformar la legislació sanitària per
assegurar la sostenibilitat d'un sistema sanitari públic, universal,
de qualitat, gratuït, amb equitat en l'accés per part dels
ciutadans, amb una mateixa cartera bàsica de serveis per a tota
la ciutadania en un marc d'àmplia descentralització

El RD 1678/1984 d’1 d’agost va aprovar el traspàs de
funcions i serveis de l’Estat a la comunitat autònoma en matèria
de conservació de la natura. Actualment, els agents de medi
ambient pertanyen als cossos especials de l’administració de la
CAIB a l’escala d’ajudants facultatius, tal com indica l’article
10 de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
D’altra banda, els consells insulars des que tenen part de les
competències en caça atribuïdes compten amb un reduït

Per això, els grups parlamentaris esmentats presenten la
següent
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nombre d’agents de medi ambient dedicats en exclusiva al
control d’aquesta activitat.
Així doncs, actualment els agents de medi ambient es troben
disgregats en distintes administracions (comunitat autònoma i
consells insulars) i fent feines molt específiques en el cas dels
consells insulars. Aquesta separació fa que els pocs mitjans
humans de què disposa la comunitat autònoma no estiguin
organitzats ni coordinats de la manera més adient per al seu
millor aprofitament, així com per assegurar una eficaç
vigilància i custòdia del territori.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
crear el cos d’agents de medi ambient per tal de millorar la
capacitat d’actuació d’aquest grup professional i de
racionalitzar i adequar la gestió dels mitjans que tenen al seu
abast.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme les accions necessàries per tal d’incrementar la
professionalització dels agents de medi ambient mitjançant la
formació contínua, el mantenime nt d ’unes àrees
d’especialització i la possibilitat de progressar dins la carrera
professional.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
acompanyar la llei de creació del cos amb un futur
desenvolupament reglamentari de les funcions del colAlectiu,
amb totes les especificacions que calguin per tal d’aconseguir
els objectius de qualitat professional.
Palma, a 7 d'abril de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

B)
RGE núm. 6265/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció de noves infraestructures educatives a
Eivissa, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
El Consell Escolar Insular d’Eivissa (CEIE) l’any 2014 va
posar en marxa la Comissió específica sobre infraestructures
educatives per poder fer una planificació de les necessitats de
noves infraestructures especialitzades en educació a l’illa
d’Eivissa per al lustre 2015-2020, i alhora analitzar l’estat
actual dels centres educatius i les seves necessitats de
manteniment, d’ampliació o de nous espais.

Amb aquesta comissió específica, el Consell Escolar Insular
va analitzar la realitat educativa i va fer tot un seguit de
recomanacions i propostes de millora a les institucions
competents en la matèria, és a dir, la conselleria i els
ajuntaments
A les conclusions, es proposen noves infraestructures per a
Eivissa, tot i que la passada legislatura se’n varen construir, és
necessari i imprescindible construir nous centres educatius, tal
i com ja apuntava un informe del CEIE tramès a la Delegació
territorial d’Educació .
En aquest escenari de creixement de la població
demogràfica i, per tant, de ser escolaritzats i rebre una educació
de qualitat, així com també en la demanda de centres educatius
per part de la comunitat educativa com són, per citar els tres
centres més necessaris, l’IES Eivissa, el CEIP Cala de BOU i
un CEIP a Santa Eulària, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitats que escometi amb caràcter d’urgència
el projecte de l’IES Eivissa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitats a incloure en la realització de la
planificació de les actuacions als centres de titularitat pública
i noves previsions de centres escolars, els informes en relació
amb infraestructures tramesos pels diferents consells escolars
insulars a la Delegació territorial d’Educació.
Palma, a 7 d'abril de 2016.
La diputada:
Sara Ramon i Roselló.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

C)
RGE núm. 6274/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement i suport als tres directors
expedientats dels centres de secundària de Menorca, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
La passada legislatura, en data 30 de juliol de 2013, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats incoà un
expedient disciplinari per faltes greus als tres directors dels
instituts d'educació secundària de Maó, Sr Rafael Andreu
Güell, director de l'IES Pasqual Calbó; Sr Jaume Boned Florit,
director de l'IES Cap de Llevant; i Sra M argarita Seguí Pons,
directora de l'IES Joan Ramis i Ramis, amb l'acusació de
desobediència oberta a les instruccions d'un superior per haver
permès que els respectius consells escolars de centre no
aprovessin el projecte d'aplicació del TIL.
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Recordem que aquestes faltes greus varen ser complir la llei
donant trasllat al que havien acordat els respectius consells
escolars i per això se'ls va suspendre de les seves funcions i no
només de les de direcció sinó també de les de professors.
En reiterades ocasions els responsables de la Conselleria
d'Educació del Govern de les Illes Balears van expressar el seu
compromís de resoldre amb celeritat aquests expedients
disciplinaris, tot i que els fets van desmentir les seves
intencions.
Segons la Resolució de la consellera d'Educació, Sra. Núria
Riera, d'1 d'octubre de 2014, els expedients complerts mai no
van ser tramesos a la Secretaria General de la conselleria, fins
que foren requerits el 30 de setembre de 2014, fet que motivà
l' advocació de la competència per part de la consellera, per tal
de resoldre dits expedients. Immediatament després, la
consellera va arxivar els tres expedients.
Entre la incoació i l'arxivament dels expedients van
transcórrer catorze mesos, un any i dos mesos de patiment
humà i professional considerable d'aquests tres directors i
professors de Maó, durant els quals es van repetir les
expressions de suport per part de la comunitat educativa
menorquina i balear i des de molts altres sectors de la nostra
societat, que demanaven de manera insistent i explícita la
immediata resolució dels expedients administratius, amb el
reconeixement explícit de l'estricte compliment de la llei per
part dels tres directors injustament expedientats, tot esborrant
dels seus expedients tot rastre de la incoació arbitrària de
l'expedient sancionador, així com la restitució de la seva
dignitat professional i personal.
Immediatament després de l'arxivament dels expedients, els
tres directors afectats van anunciar l'inici d'accions legals per
defensar la seva actuació i demanar a la justícia que investigui
si hi va haver prevaricació, arbitrarietat i abús de poder en
l'obertura i la tramitació dels expedients.
La querella presentada pels tres directors va ser admesa a
tràmit, i en dates recents han prestat declaració davant els
jutjats.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement i suport als tres directors dels instituts
d'educació secundària de Maó.
2. El Parlament de les Illes Balears comparteix la percepció
dels directors en el sentit que la instrucció del procediment els
va causar indefensió i va estar molt lluny de ser transparent i
imparcial.
3. El Parlament de les Illes Balears demana que s'estableixi el
precedent jurídic que permeti que cap altre funcionari,
professor o director no vegi menystinguts els seus drets en el
futur per circumstàncies semblants.
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Palma, a 15 d'abril de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.
El portaveu:
Andreu Alcover i Ordinas.

D)
RGE núm. 6290/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la infecció produïda pel virus de l'hepatitis C, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
L’hepatitis C és una malaltia contagiosa causada per la
infecció amb el virus del mateix nom.
Moltes persones desconeixen si estan infectades i
desconeixen com podrien haver-se'n contagiat.
El quadre clínic pot anar des d’un patiment lleu que dura
unes quantes hores fins a una afecció greu per a tota la vida. La
majoria té una infecció sense signes ni símptomes i una part
evoluciona cap una infecció crònica. La infecció crònica
(perllongada en el temps) generalment no causa símptomes ni
signes clínics, però amb el pas del temps aquests símptomes
comencen.
Les persones que tenen una infecció crònica poden
evolucionar cap a una cirrosi hepàtica, perquè el fetge
evoluciona cap a la fibrosi, i comencen els signes i símptomes
d'insuficiència hepàtica. Una part d’aquestes evolucionaran cap
a un càncer de fetge. Teràpies intensives o el trasplantament
hepàtic són les úniques opcions terapèutiques.
Es calcula que a tot el món hi ha entre 130 i 150 milions de
persones infectades amb el virus de l’hepatitis C. Als països
mediterranis les taxes de prevalença de la infecció se situa entre
l'1 i el 3% de la població. Entre 300.000 i 500.000 persones
moren anualment per malalties hepàtiques relacionades amb
l’hepatitis C. Segons dades de l’Organització Mundial de la
Salut, entre el 65% i el 85% de les persones infectades
desenvoluparan una infecció crònica. D’aquestes, d’entre el 15
i el 30% tindran risc de cirrosi hepàtica en un termini de 20
anys.
L’aparició de noves teràpies front a l’hepatitis C suposa un
avanç molt rellevant en la lluita contra una malaltia que té greus
conseqüències. El tractament de la infecció pel VHC s’ha
modificat als darrers anys amb l’aparició dels nous antivirals
d’acció directa que no necessiten el tractament conjuntament
amb Interferon. El mes d’abril de 2015 va començar,
bàsicament, el tractament amb aquests medicaments.
Durant els primers mesos de 2015 hi hagué un fort conflicte
per la reducció i la dificultat d’accés als nous tractaments per
la infecció per VHC. Es varen produir fortes discriminacions
entre les comunitats autònomes i els protocols clínics i d’ús que
autoritzava el Ministeri de Sanitat. Hem de recordar que
l’absència d’aquests tractaments tenia conseqüències negatives
en salut per a les persones afectades. No hi havia equitat
d’accés al tractament.
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La preocupació de la comunitat científica i dels pacients era
cada cop major, sobretot perquè es disposava de noves teràpies
que posen a l’abast superar de manera satisfactòria aquesta
malaltia, guarint en alguns dels casos i minvant en d’altres, els
efectes del virus de l’hepatitis C.
Era necessari que el Sistema Nacional de Salut assegurés
una estratègia de prevenció eficaç i d’assistència sanitària amb
tots els recursos terapèutics al nostre abast que es poguessin
usar amb criteris d’evidència científica i d’equitat per a tots
aquells que ho necessiten.
El maig de 2015 es va aconseguir el Pla estratègic per a
l’abordatge de l’hepatitis C en el Sistema Nacional de Salut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 8650/15 i 8651/15, del diputat
Sr. Xico Tarrés i M arí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a nous professors de secundària i a nous mestres
d’educació infantil i primària.
Comparant les dades de quota de professorat que ens
consten del curs 2014-15 amb les del curs 2015-16 hi ha un
augment de 24 professors en els CEIP (centres públics
d’educació infantil i primària) i 48 professors en els IES
(secundària obligatòria, batxillerat, FPB, CFGM i CFGS).

El Ministeri de Sanitat no va fer cap aportació econòmica
a les comunitats autònomes per front a la despesa econòmica
dels nous tractaments per a les persones afectades per la
infecció pel VHC ni va crear cap fons econòmic específic. El
Ministeri d’Hisenda va prometre que aquesta despesa
específica no computaria al dèficit de les comunitats
autònomes, fet que no ha complit.

Palma, 23 de març de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March i Cerdà.

Ordre de Publicació
B)

A la nostra comunitat autònoma entre gener de 2015 i febrer
de 2016, 1.036 persones han iniciat un tractament amb els nous
antivirals. El 91% de les persones tenen una resposta viral
sostinguda.

A les Preguntes RGE núm. 8804/15 i 8808/15, de la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i M artí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relatives a
proves externes i a proves externes (II).

El cost aproximat de 2015 ha estat d’uns 34M i i
actualment el cost de tractament per persona és de 15.000 i.

La finalitat bàsica de les avaluacions externes realitzades
mitjançant proves externes als alumnes de tercer i de sisè a
l’etapa d’educació primària és la d’obtenir informació que
possibiliti la millora dels processos d’ensenyament i
d’aprenentatge i en conseqüència els resultats dels alumnes. En
aquest sentit tres són els objectius fixats:
1. Complementar la informació que el centre obté dels
aprenentatges dels alumnes mitjançant l’aplicació de
l’avaluació contínua interna i d’aquesta manera poder
informar amb més precisió les famílies.
2. Aportar dades globals als centres que possibilitin l’anàlisi,
la consolidació de bones pràctiques i, en el seu cas,
l’establiment de plans de millora.
3. Facilitar la presa de decisions als responsables de
l’Administració Educativa, atès que aquestes es poden
prendre amb coneixement de causa.

Davant aquests fets i situacions el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, de manera urgent, a dirigir-se al Govern d’Espanya per
exigir:
1. Assegurar que cap persona malalta d’hepatitis C es quedi
sense la medicació més adequada per causes econòmiques.
2. Actualització, agilitat i dinamisme al Pla estratègic per a
l’abordatge de l’hepatitis C en el Sistema Nacional de Salut,
millorant la participació de les comunitats autònomes.
3. Crear un fons econòmic específic, d’àmbit estatal, que
asseguri l’aplicació de l’esmentat pla, tant en les mesures
preventives i de detecció precoç, com en l’accés a les noves
teràpies sense cap discriminació per a totes aquelles persones
afectades que compleixin els criteris incorporats en el protocol
clínic elaborat a l’efecte.
4. Que la despesa econòmica dels tractaments de la infecció pel
VHC no computi al dèficit de les comunitats autònomes.
Palma, a 18 d'abril de 2016.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
El portaveu:
Andreu Alcover i Ordinas.

Pel que fa a la seva planificació, la primera fase ja es troba
a disposició de tota la comunitat educativa a la pàgina web de
l’Institut d’Avaluació i Qualitat dels Sistema Educatiu (IAQSE)
pendent de revisió atès que fins el passat 28 de novembre el
MECD no va publicar el RD 1059/2015, regulador d’aquestes
proves externes. Tot i això, a hores d’ara, l’IAQSE ja ha
mantingut reunions informatives amb tots els centres de les
Illes Balears que imparteixen aquesta etapa per tractar el tema
de planificació d’aquestes avaluacions.
L’administració educativa ja disposa d’experiència en la
realització d’avaluacions de diagnòstic aplicades mitjançant
proves externes. Concretament avaluacions externes censals (a
tots els alumnes) s’apliquen des del curs 2008-2009 com a
conseqüència del desplegament de la Llei Orgànica 2/2006,
d’Educació (LOE). Al quart curs d’educació primària s’han
aplicat els anys 2009, 2011 i 2013 i al segon curs de l’educació
secundària obligatòria els anys 2009, 2010, 2012 i 2014.
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De l’experiència es desprèn que en cap cas s’han etiquetat
ni classificat els alumnes, ni es té constància de disputes entre
alumnes ni centres. En aquest sentit, es té previst continuar en
la mateixa línia per tal de no establir rànquings. De l’aplicació
d’aquestes proves externes i de l’anàlisi dels seus resultats s’ha
pogut constatar que els centres han avançat en la modificació
de mètodes pedagògics i de pràctiques tendents a facilitar
l’adquisició de competències per part dels alumnes. Per altra
banda, l’aplicació d’aquestes proves i l’anàlisi dels seus
resultats, ha permès posar a l’abast dels agents educatius una
detallada informació que millora l’anàlisi, la reflexió, el debat
i la presa de decisions amb relació a la gestió dels currículums
i als resultats dels alumnes.
Palma, 23 de març de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March i Cerdà.
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Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1555/16, de la diputada Sra. Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari M ixt, relativa a
depuradores, 8.
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) gestiona el sistema de sanejament i depuració de
l’aglomeració urbana de Formentera, constituït per l’estació
depuradora d’aigües residuals urbanes (EDAR), l’emissari
marítimo-terrestre i la xarxa de sanejament general (formada
per les estacions de bombament general i les conduccions que
transporten l’aigua residual des de la xarxa de clavegueram
municipal fins a l’EDAR).

Ordre de Publicació
C)
A les Preguntes RGE núm. 10209/15 a 10213/15, del
diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a contractes menors realitzats pel Fons de
Garantia Agrària de les Illes Balears dels anys 2011 a 2015.

L’EDAR de Formentera disposa d’un tractament avançat (o
terciari) de reducció de nutrients (nitrogen i fòsfor).
Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.
Ordre de Publicació
G)
Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1262/16, del diputat Sr. David
Abril i H ervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a camps de golf regats amb aigua potable.
D’acord amb la informació disponible a la Direcció General
de Recursos Hídrics dels 25 camps de golf existents a les Illes
Balears només dos es reguen amb aigües subterrànies: Son
Servera (150.000 m3/any) i Can Porquer (150.000 m3/any).
Son Servera també utilitza aigües residuals depurades. Aquests
camps de golf obtingueren les autoritzacions abans de l’entrada
en vigor de la Llei 12/1988. Durant la legislatura anterior es va
permetre la utilització d’aigües dessalades per al reg de camps
de golf. Actualment el golf d’Alcanada complementa el reg
amb aigües residuals regenerades (449.000 m3/any) amb aigües
dessalades amb una concessió de 189.900 m3/any, de maig de
2014. Tots els altres es reguen amb aigües residuals depurades.

A la Pregunta RGE núm. 1781/16, del diputat Sr. Gabriel
Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla estratègic de subvencions del FOGAIBA i de la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
El pla estratègic de subvencions per al 2016 va ser aprovat
pel Consell de Govern de 12 de febrer i publicat en el BOIB de
18 de febrer. No obstant això, en l’Acord del Consell de
Govern de 4 de març de 2016 es va aprovar una modificació
del pla estratègic de subvencions per al 2016 i publicada en el
BOIB de 5 de febrer.
Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
H)

Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 1785/16, del diputat Sr. Gabriel
Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
replantació d’ametllers.
Durant l’any 2016 es convocarà una línia d’ajudes de
replantació d’ametllers.

E)
A la Pregunta RGE núm. 1554/16, de la diputada Sra. Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
depuradores, 7.
La depuradora explotada per ABAQUA a Formentera, no
aboca aigües a cap torrent ni platja. Les aigües depurades
procedents de l’EDAR de Formentera aboca a la mar
mitjançant un emissari submarí.

La quantia destinada a aquesta convocatòria està pendent
d’estimar.
Els criteris que es seguiran per a concedir les ajudes i poder
ser beneficiaris estan pendents de seleccionar i en estudi.
Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
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Ordre de Publicació

Vicenç Vidal Matas.
J)
Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1790/16, del diputat Sr. Gabriel
Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solAlicituds d’explotació agrària preferent.

A la Pregunta RGE núm. 1786/16, del diputat Sr. Gabriel
Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plans de gestió forestal.
Els plans de gestió forestal formen part dels instruments de
gestió forestal sostenible (IGFS) que es defineixen primer per
la llei bàsica de monts (llei 43/2003, de 21 de novembre, de
forests, modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol) i
posteriorment per la vigent Llei 12/2014, agrària de les Illes
Balears. Aquests instruments serveixen per a la planificació de
les diferents actuacions que els propietaris forestals no poden
realitzar a les seves finques a mig i llarg termini (10-30 anys),
sempre i quan compleixin amb la normativa ambiental vigent
i amb els criteris silvícoles i de conservació adients per l’espai
forestal planificat. Així mateix, els IGFS han d’anar en
consonància amb els instruments de gestió dels espais naturals
protegits, com són els Plans d’Ordenació dels Recursos
Naturals i els recents Plans de Gestió Natura 2000, on es
defineixen les actuacions a potenciar i fomentar per a la
conservació d’aquests espais naturals tan singulars.
La tramitació d’aprovació d’aquests instruments
requereixen d’un procés minuciós i acurat per a comprovar que
les actuacions que es contemplen en els mateixos, siguin
compatibles en la conservació dels valors naturals del territori
al qual es pretenen realitzar, assegurant i garantint que es
potencien, a més dels recursos forestals, els valors ambientals
que fan possible la declaració d’aquests espais naturals
protegits i que es realitzen de la manera més correcta per tal
d’evitar l’aparició de danys ambientals rellevants o
significatius.
Per això, el procés de tramitació varia en funció del lloc i de
les figures de protecció ambiental que li puguin afectar. En els
espais forestals sense cap figura de protecció ambiental, aquests
poden ser aprovats en el termini d’un mes, si no s’han de
esmenar deficiències per part del redactor. En canvi, els IGFS
que es planifiquen en terrenys protegits aquest termini està al
voltant de 3 mesos, uns terminis més que raonables per a la
tramitació d’un instrument que permet la planificació de les
actuacions que s’han de realitzar a les finques forestals durant
períodes llargs de 20 a 30 anys.
Actualment la Direcció general d’Espais Naturals i
Biodiversitat té pendents d’aprovar 3 instruments de gestió
forestal sostenible, tots els inclosos dins espais naturals
protegits.
Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

SolAlicituds: 102 expedients.
Expedients resolts: 61
Expedients pendents: 41.
Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 5980/16, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Presidència, sobre les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
d'acord amb el programa polític del Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per
tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 5981/16, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació del Territori i la Comissió de Turisme, per tal
d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

C)

B)

RGE núm. 5982/16, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Transparència, Cultura i Esports, sobre les directrius generals
de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 4974/15, de m odificació de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i
participació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de
Transparència, Cultura i Esports, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6288/16,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, d'acord amb l'article
98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini
d'esmenes al projecte indicat fins al proper dia 12 de maig de
2016.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS

D)
RGE núm. 6268/16, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques, sobre la reunió amb el
ministre d'Hisenda i el Consell de Política Fiscal i Financera
de dia 15 d'abril de 2016.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A)
Canvi de membre a la Ponència per tal d'elaborar una
proposta del text de la proposició de llei del tercer sector de
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6126/16,
del Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada de la
substitució a la ponència esmentada del diputat Juan Manuel
Lafuente i Mir per la diputada M aría José Ribas i Ribas,
ambdós del Grup Parlamentari Popular.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de lluita
contra la corrupció de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6287/16,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, d'acord amb l'article
98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini
d'esmenes al projecte indicat fins al proper dia 30 de maig de
2016.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 41, de 15 d'abril de
2016.
- Pàg. 1758, 1790 i 1793. Proposicions no de llei davant
comissió, apartats A) i D)
On diu: ..., davant la Comissió de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
Hi ha de dir: ... davant la Comissió de M edi Ambient i
Ordenació Territorial.
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