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B) A la Pregunta RGE núm. 1800/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigua
extreta de l’aqüífer de s’Estremera (2).
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E) A la Pregunta RGE núm. 1968/16, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa fons per al
patrimoni natural i biodiversitat.
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Llompart.
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K) A la Pregunta RGE núm. 2071/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fangs a
l’EDAR de Santa Eulària del Riu.
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L) A la Pregunta RGE núm. 2072/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fangs a
l’EDAR de Santa Eulària del Riu, 2.
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M) A la Pregunta RGE núm. 2609/16, del diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import
d’operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament.
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N) A la Pregunta RGE núm. 2610/16, del diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitja
de pagament a proveïdors a 31/12/2015.
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O) A la Pregunta RGE núm. 2611/16, del diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
global que fa el Govern de les Illes Balears a cadascun dels consells insulars.
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P) A les Preguntes RGE núm. 2679/16 a 2682/16, del diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els Consells de Formentera, d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca.
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Q) A la Pregunta RGE núm. 2702/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressupost per a investigació sanitària.
1893
R) A la Pregunta RGE núm. 2703/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressupost per a investigació sanitària, 2.
1893
S) A la Pregunta RGE núm. 2706/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressupost per a investigació sanitària, 3.
1893
T) A les Preguntes RGE núm. 2712/16 i 2713/16, de la diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a relació convenial entre la CAIB i el CSIC i a relació convenial entre la CAIB i el CSIC, 2.
1893
U) A la Pregunta RGE núm. 2720/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de futur quan a la investigació sanitària.
1893
V) A la Pregunta RGE núm. 2721/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a colAlaboració entre el CSIC i la CAIB.
1893
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W ) A la Pregunta RGE núm. 2722/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a colAlaboració entre el CSIC i la CAIB, 2.
1893
X) A la Pregunta RGE núm. 2723/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de futur en el marc de colAlaboració entre el CSIC i la CAIB.
1893
Y) A la Pregunta RGE núm. 2733/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instalAlacions de l’Hospital Son Espases per una futura facultat de medicina.
1894
Z) A la Pregunta RGE núm. 2734/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a zones destinades a laboratoris.
1894
AA) A les Preguntes RGE núm. 2735/16 a 2737/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a cost del estudis de medicina, inici dels estudis de medicina en el curs 2016/2017 i cost dels estudis de medicina,
2.
1894
AB) A les Preguntes RGE núm. 2873/16, 2875/16, 2877/16, 2879/16 i 2881/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a cost de la vacuna del VPH als anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.
1894
AC) A les Preguntes RGE núm. 2882/16 a 2889/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a pressupost per a vacunes 1 a 8.
1894
AD) A la Pregunta RGE núm. 2900/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a caps de servei del 061.
1895
AE) A la Pregunta RGE núm. 2905/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pròrroga del contracte amb la Policlínica Miramar.
1895
AF) A la Pregunta RGE núm. 2912/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de radioteràpia, 3.
1895
AG) A la Pregunta RGE núm. 2913/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de radioteràpia, 4.
1895
AH) A la Pregunta RGE núm. 2914/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de radioteràpia, 5.
1895
AI) A la Pregunta RGE núm. 2932/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractes que té previst treure el Servei de Salut.
1895
AJ) A la Pregunta RGE núm. 2934/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a transport sanitari aeri.
1895
AK) A la Pregunta RGE núm. 2935/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou concurs de transport aeri.
1896
AL) A la Pregunta RGE núm. 2937/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a especialitats mèdiques que han cobrar per activitat extraordinària a l’Hospital de Son Espases.
1896
AM) A la Pregunta RGE núm. 2938/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a preu de la jornada extraordinària.
1896
AN) A la Pregunta RGE núm. 2939/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a distribució per grups professionals del pagament de l’activitat extraordinària.
1896
AO) A les Preguntes RGE núm. 2940/16, 2941/16, 2943/16 i 2944/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a professionals sanitaris A1, A2, C1 i C2 que han cobrat activitat extraordinària.
1896
AP) A la Pregunta RGE núm. 2942/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament de l’activitat extraordinària el 2016.
1896
AQ) A la Pregunta RGE núm. 3012/16, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a disminució salinitat dels aqüífers.
1896
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AR) A la Pregunta RGE núm. 3014/16, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pèrdua d’aigua a les xarxes d’abastiment.
1897

3.17. INFORMACIÓ
A) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 3206/16, de modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, i obertura del termini de presentació d'esmenes.
1897
B) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6334/16.

1897

C) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE 2766/16, 2767/16, 2770/16 a 2773/16, 2867/16 a 2869/16 i 2872/16 a 2905/16.
1897
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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
19 d'abril de 2016, aprovà la Llei de derogació de la Llei
9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la
protecció de la maternitat.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
LLEI DE DEROGACIÓ DE LA LLEI 9/2014,
DE 29 DE SETEM BRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIX
I REGULA LA PROTECCIÓ A LA M ATERNITAT
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
La Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix
i regula la protecció a la maternitat, té per objecte la
configuració del marc jurídic d’actuació de la comunitat, en
l’àmbit de la protecció i l’atenció social a la maternitat, que
comprèn el disseny de mesures i actuacions dirigides a garantir
i protegir el dret de la dona embarassada a ser mare,
especialment el de les dones que es trobin en situació de
desemparament o risc social, propiciant l’establiment dels
mitjans necessaris de caràcter social, jurídic, educatiu, sanitari
o assistencial que permetin aconseguir aquesta finalitat.
La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, en el
preàmbul reconeix que la decisió de tenir fills i de quan
tenir-los constitueix un dels assumptes més íntims i personals
que les persones afronten al llarg de les seves vides, que integra
un àmbit essencial de l’autodeterminació individual. Els poders
públics estan obligats a no interferir en aquest tipus de
decisions, però, també, han d’establir les condicions perquè
s’adoptin de manera lliure i responsable, posant a l’abast dels
que ho necessitin serveis d’atenció sanitària, assessorament o
informació. Així mateix, la Llei Orgànica 2/2010 reconeix el
dret a la maternitat lliurement decidida, que implica, entre
altres coses, que les dones puguin prendre la decisió inicial
sobre el seu embaràs i que aquesta decisió, conscient i
responsable, sigui respectada. Amb aquesta finalitat, s’ha
considerat raonable, d’acord amb les indicacions de les
persones expertes i l’anàlisi del dret comparat, deixar un
termini de catorze setmanes en el qual es garanteix a les dones
la possibilitat de prendre una decisió lliure i informada sobre la
interrupció de l’embaràs, sense interferència de tercers, cosa
que la sentència del Tribunal Constitucional núm. 53/1985
denomina autodeterminació conscient. La intervenció
determinant d’un tercer en la formació de la voluntat de la dona
gestant no ofereix més garantia per al fetus i, a la vegada, limita
innecessàriament la personalitat de la dona, valor emparat en
l’article 10.1 de la Constitució.
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En aquest sentit, la Llei Orgànica 2/2010, en el capítol I del
títol II, que té caràcter orgànic d’acord amb la disposició final
tercera, estableix en l’article 14 que, per a la interrupció de
l’embaràs a petició de la dona, un dels requisits és que s’hagi
informat la dona embarassada sobre els drets, les prestacions i
les ajudes públiques de suport a la maternitat, en els termes que
estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 17. Així, es diferencien
dos supòsits. D’una banda, quan s’ha optat per la interrupció,
la informació sobre les ajudes públiques disponibles per a les
dones embarassades i la cobertura sanitària durant l’embaràs i
el part, entre d’altres, es facilita en un sobre tancat i, per tant,
no es tracta d’una informació personalitzada, que només es
dóna amb aquest caràcter si la dona ho solAlicita, d’acord amb
l’apartat 5 de l’article 17 de la Llei Orgànica 2/2010,
precisament per crear un àmbit lliure de pressions en la presa
de la decisió, d’acord amb la Plataforma d’Acció de Pequín,
acordada en la IV Conferència Mundial de les Nacions Unides
sobre la Dona, de 1995, i a diferència de l’article 7 de la Llei
9/2014, que estableix que la informació ha de ser
personalitzada, sens perjudici de lliurar, a més, la
documentació corresponent. L’altre supòsit, previst en l’apartat
4 de l’article 17 de la Llei Orgànica 2/2010, és amb caràcter
previ a la prestació del consentiment, en què aquesta
informació sobre els drets, les prestacions i les ajudes públiques
de suport a la maternitat s’ha de donar juntament i
específicament amb la informació sobre les conseqüències
mèdiques, psicològiques i socials de la prossecució de
l’embaràs o de la interrupció, i en els termes dels articles 4 i 10
de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de
l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria
d’informació i documentació clínica, de manera que aquesta
informació l’han de garantir i prestar els facultatius
responsables.
Així, la llei autonòmica és innecessària, atès que la Llei
Orgànica 2/2010 ja preveu que la informació a què es refereix
l’article 7 de la Llei 9/2014 sigui facilitada pels metges
responsables dels centres sanitaris, i la intervenció d’entitats
privades sense ànim de lucre en aquest procés d’informació no
garanteix que estigui lliure de prejudicis. D’acord amb la
Resolució del Parlament de la Unió Europea 2001/2128 (INI)
sobre salut sexual i reproductiva i els drets associats, que conté
un conjunt de recomanacions als governs dels estats membres
en matèria d’anticoncepció, embarassos no desitjats i educació
afectivosexual, aquesta informació ha de ser confidencial i ha
d’estar exempta de judicis de valor. Per això, es considera
oportú derogar la llei autonòmica.
Així mateix, cal recordar que, d’acord amb l’article 3 de la
Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona,
aquest òrgan té com a funció impulsar les mesures de
coordinació necessàries entre els programes d’actuació que
incideixin en la situació de la dona, desenvolupats pels diversos
poders públics de la comunitat autònoma. D’altra banda,
l’article 3 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona,
estableix el dret a la maternitat, que es considera un bé
insubstituïble, i precisa que totes les càrregues i les cures que
suposen la gravidesa, el part, la criança i la socialització de les
filles i dels fills han de rebre ajudes directes de les institucions
públiques de les Illes Balears, a fi de no constituir
discriminació onerosa per a les dones. D’acord amb la
disposició transitòria única de la Llei 12/2006, mentre no
s’hagin engegat els organismes i les mesures que preveu
aquesta llei, l’Institut Balear de la Dona ha de vetllar pel
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compliment del que disposa. Així, correspon a l’Institut
coordinar i facilitar als centres sanitaris la informació sobre els
drets, les prestacions i les ajudes públiques de suport a la
maternitat, sense que sigui necessària la creació d’una xarxa
paralAlela.

A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Article únic
Derogació
Es deroga la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual
s’estableix i regula la protecció a la maternitat.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta llei comença a vigir el mateix dia en què s’hagi
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 19 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
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'abril de 2016, debaté la Interpel Alació RGE núm. 1545/16, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb el model econòmic i el mercat laboral.
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, 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril de 2016, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 5944/16, relativa a actuacions de la Conselleria de Salut,
i quedà aprovada la següent:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a presentar en un termini
de dos mesos el cronograma de les actuacions anunciades per
la conselleria.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a presentar la
quantificació individualitzada de les actuacions anunciades per
a 2016 amb indicació de la partida on estan pressupostades.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar la Unitat de Psiquiatria Infantojuvenil de
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera de dos psiquiatres a
jornada setmanal completa, i d'una Unitat Itinerant d'Atenció a
la Salut M ental Infantojuvenil que, com a mínim, disposi d'un
psiquiatre durant tres dies a la setmana i d'un infermer amb
especialitat en salut mental a temps complet.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a presentar un estudi de
les necessitats en salut mental infantojuvenil de totes les illes i
àrees sanitàries, per tal d'incorporar les necessitats existents en
el pressupost de l'any 2017.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'abril de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 5600/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de l'IVA a
l'impost sobre estades turístiques, que contestà la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.
B) RGE núm. 6171/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació
de les despeses dels alts càrrecs del Govern, que contestà la
consellera de Transparència, Cultura i Esports.
C) RGE núm. 6167/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixes de
personal a les residències dependents de la Fundació d'atenció
i suport a la dependència i promoció de l'autonomia personal,
que contestà la consellera de Serveis Socials i Cooperació.
D) RGE núm. 6168/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació laboral dels
orientadors laborals, que contestà el conseller de Treball,
Comerç i Indústria.
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E) RGE núm. 6169/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
compromisos adquirits en matèria de transparència, que
contestà la consellera de Transparència, Cultura i Esports.

Q) RGE núm. 6163/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a cotxes de lloguer, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

F) RGE núm. 6175/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
immatriculacions de béns immobles a favor de l'església
catòlica, que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.

R) RGE núm. 6170/16, de la diputada M argarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració del
parc natural Es Trenc-Salobrar de Campos, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

G) RGE núm. 6176/16, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a barems
emprats a les escoletes, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.
H) RGE núm. 6172/16, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a personal de suport al CEIP Es Putxet, que
contestà el conseller d'Educació i Universitat.
I) RGE núm. 6177/16, del diputat Aitor M orrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
finançament del Palau de Marivent, que contestà la consellera
de Presidència.
J) RGE núm. 6165/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a demolició del monument
de Sa Feixina, que contestà la consellera de Transparència,
Cultura i Esports.
K) RGE núm. 6054/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions del Govern per fer
front a la pobresa energètica, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'abril de 2016, rebutjà els Punts 5 i 6 de la Moció RGE núm.
5944/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
de la Conselleria de Salut, amb el resultat següent:
• Punt 5: vots emesos 53, vots a favor 21, vots en contra 31
i abstencions 1.
• Punt 6: vots emesos 56, vots a favor 22, vots en contra 34
i abstencions 0.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

L) RGE núm. 6166/16, de la diputada M aría José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova escola
d'infantil i primària a Cala de Bou, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
M ) RGE núm. 5594/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a inversió en R+D+I, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
N) RGE núm. 5933/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a papers de
Panamà, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
O) RGE núm. 6178/16, de la diputada M aría Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
garantia del servei postal, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
P) RGE núm. 5604/16, de la diputada M argarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en les
polítiques del Govern, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
M inut de silenci en memòria de les víctimes del
terratrèmol d'Equador.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril de 2016, va guardar un minut de silenci en memòria
de les víctimes del terratrèmol d'Equador succeït el passat dia
16 d'abril d'enguany.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

d’habilitar part d’aquests espais de forma temporal als
professionals sanitaris per facilitar la seva fidelització.

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 6164/16.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar a la resta d’illes solucions equivalents
i noves fórmules de la mà dels consells insulars i d’altes
administracions per abordar les mancances d’habitatge
temporal per als professionals sanitaris de les diferents illes, en
funció de les seves necessitats.

B)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 d'abril de 2016, va decaure la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a habitatges plurifamiliars, atesa
l'absència d'aquesta diputada.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir, en el termini més breu possible, les
comissions sociosanitàries a les diferents illes.
A la seu del Parlament, 12 d'abril de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Tania Marí i Marí.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
3206/16, de modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà en l'àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril de 2016, prengué en consideració, després del debat
reglamentari, la proposició de llei esmentada, presentada pels
Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca i Socialista, per 33 vots a favor, 20 en contra
i 3 abstencions.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Salut 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. 3910/16, relativa a habilitació
d'espais que facilitin la presència de MIR a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb les esmenes RGE núm.
5521/16 i 5522/16, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que a l’hospederia que està fent el Govern dins
l’antic hospital Can Misses, es consideri la possibilitat

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'abril de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1059/16, relativa a prestació del servei postal a les
urbanitzacions de Ciutadella, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri de
Foment i l’òrgan regulador de l’Estat perquè analitzin la
conveniència de derogar l’article 37 del Reial Decret 503/2007,
atès que les condicions reguladores que preveu no s’ajusten a
l’excepcionalitat ni garanteixen les condicions de qualitat
exigides per les directives europees 1997/67/CE, 2002/39/CE
i 2008/6/CE.
2. En cas que no es derogui l’article 37 del Reial Decret
503/2007, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar el Reglament de Prestació dels Serveis
Postals, aprovat mitjançant Reial Decret 1829/1999, per tal de
flexibilitzar els criteris dels anomenats “entorns especials”
aplicables a les urbanitzacions, que preveuen que l’entrega
d’enviaments postals ordinaris es pugui fer mitjançant bústies
pluridomiciliàries. Aquesta flexibilitat ha d’incloure tant
l’acord prescriptiu de l’ajuntament del municipi afectat com la
modificació dels condicionants establerts a l’article 37.4.c) del
Reial Decret 1829/1999, en els següents termes: 1) Modificar
el condicionant primer, passant de 25 a 15 el nombre
d’habitants censats per hectàrea; 2) Modificar el condicionant
segon, passant de 10 a 5 el nombre d’habitatges o locals per
hectàrea; i 3) El volum d’enviaments ordinaris en l’entorn no
passi dels 5 enviaments setmanals de mitjana per domicili
durant el mes amb major nombre d’enviaments ordinaris a la
zona objecte d’estudi.
3. El Parlament de les Illes Balears insta l’administració
competent en la prestació del servei postal universal que
demandi de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA, que
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restableixi el servei ordinari porta a porta a les urbanitzacions
dels municipis que així ho solAlicitin.
A la seu del Parlament, 13 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
Aitor M orrás i Alzugaray.
El president en funcions de la comissió:
Antonio Gómez i Pérez.
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Servei Públic de la ruta Menorca/Madrid d’acord amb els
termes que es consensuïn amb el Govern de les Illes Balears i
el Consell Insular de Menorca i tot consultant les principals
entitats i associacions dels àmbits econòmics i socials més
representatives de l’illa de Menorca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a efectuar la modificació de la Declaració de Servei
Públic, sempre d’acord amb el Govern de les Illes Balears i el
Consell Insular de M enorca, a partir dels següents criteris.

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'abril de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2020/16, relativa a pla per a la construcció de basses de
reguiu a Menorca, amb les esmenes RGE núm. 4914/16,
4915/16 i 4916/16, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes B alears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la
construcció de basses de reguiu a diferents punts estratègics de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, perquè les aigües
regenerades de les depuradores puguin ser aprofitades, així
com a garantir el manteniment de les existents, implicant els
usuaris en la seva gestió.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de les
Illes Balears a solucionar tant l’elevada concentració de clorurs
present a diferents basses, com el problema d’origen, que són
les deficiències de qualitat de l’aigua depurada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actualitzar tota la informació publicada en la
web de la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, relacionada
amb la reutilització d’aigües reutilitzades de les depuradores de
les Illes Balears i la seva qualitat.
A la seu del Parlament, 19 d'abril de 2016.
La secretària de la comissió:
Sílvia Limones i Costa.
El president de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 d'abril de 2016, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3361/16, relativa a revisió
de la Declaració d'Obligacions de Servei Públic a la ruta
Menorca/Madrid, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

• Una tarifa que permeti exercir, de manera suficient, el
dret a la mobilitat i la igualtat d’oportunitats a les
ciutadanes i als ciutadans de Menorca i afavoreixi la
competitivitat de l’economia de l’illa, en cap cas no
superior a 60 euros.
• Un millor sistema de bonificacions de caràcter social
amb especial atenció a la gent major i als joves.
• Un nombre de freqüències diàries i de seients
disponibles que garanteixin una correcta i suficient
connectivitat.
• Mecanismes que prevegin i estableixin increments de
l’oferta de places i/o de freqüències (i amb les mateixes
condicions de qualitat i preu) davant augments puntuals o
permanents de la demanda.
• Uns horaris dels vols d’anada i tornada que permetin
una efectiva jornada de treball en destí de 8 hores, tot
considerant com a part del viatge i per tant no computable
en destí els temps de desplaçament als aeroports així com
els períodes d’estada obligatòria en aquests.
• Una temporada anual de vigència de la Declaració
d’acord amb les interessos econòmics i socials de l’illa de
Menorca.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a destinar els recursos econòmics necessaris per a la
millor satisfacció dels interessos i drets dels ciutadans i les
ciutadanes de Menorca a través de la Declaració de Servei
Públic de la ruta Menorca/Madrid i segons els criteris exposats
en els punts anteriors.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a consensuar amb el Govern de les Illes Balears i els
consells insulars la necessitat d’establir Declaracions de Servei
Públic per a altres rutes entre cadascun dels aeroports de les
Illes Balears i els principals destins de la península.
A la seu del Parlament, 19 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.
La vicepresidenta de la comissió:
Margaret Mercadal i Camps.

Ordre de Publicació

D)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 d'abril de 2016, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3474/16, relativa a inversió
de 16 m ilions d'euros en la millora i l'adequació del Port de
Ciutadella de Menorca, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar i modificar la Declaració d’Obligacions de

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ
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E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a signar en el menor temps
possible (i sempre abans de finalitzar l’any 2016) l’addenda
prevista en el Conveni entre el Ministeri de Foment i el Govern
de les Illes Balears, de dia 29 de desembre de 2010, que preveu
la transferència de 16 milions d’euros per a la millora i
l’adequació del Port de Ciutadella.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb l’Ajuntament de Ciutadella i el
Consell Insular de Menorca les actuacions necessàries per
millorar el nou port de Ciutadella, posant especial interès en el
transport de passatgers i mercaderies (nova estació marítima,
fingers, millora del moll de ribera, agitació interior, etc.), que
s’han d’incloure en l’addenda entre el Ministeri de Foment i el
Govern de les Illes Balears, a càrrec de les inversions previstes
en la disposició transitòria novena.
A la seu del Parlament, 19 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.
La vicepresidenta de la comissió:
Margaret Mercadal i Camps.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè aquesta oficina pugui acollir tots els
serveis d’intermediació, orientació laboral, demanda
d’ocupació i tramitació de prestacions en un espai digne, segur,
suficient i accessible.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè es faci una separació clara entre els serveis
del SOIB i els del SEPE dins les oficines d’atenció al públic
per facilitar la separació de funcions i evitar problemes als
usuaris.
A la seu del Parlament, 19 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
Alberto Jarabo i Vicente.
El president de la comissió:
Enrique Casanova i Peiró.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8695/15, relativa a economia social, amb l'esmena RGE
núm. 6185/16, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

Ordre de Publicació
RESOLUCIÓ
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 d'abril de 2016, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2945/16, relativa
a acadèmies de formació, amb l'esmena RGE núm. 6210/16, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
F)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a resoldre els expedients de liquidacions de formació
de convocatòries anteriors durant el 2016 per poder procedir al
seu pagament.
A la seu del Parlament, 19 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
Alberto Jarabo i Vicente.
El president de la comissió:
Enrique Casanova i Peiró.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 d'abril de 2016, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9689/15, relativa
a actualització i manteniment de l'oficina del SOIB a Vila, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè faci una actualització ràpida de l’Oficina
del SOIB al municipi d’Eivissa així com de la resta de la xarxa
d’oficines del SOIB que ho necessiten.

H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar un mecanisme de suport econòmic i de
mitjans materials per tal que el Dia Internacional de les
Cooperatives tengui cobertura en el 2015, i també, a partir de
2016, sempre que l’enfocament sigui una proposta que tengui
com a eix fonamental les persones, el medi ambient i el
desenvolupament sostenible i sustentable, que serveixi com a
instrument que permeti desenvolupar una societat més justa i
solidària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures per restablir la xarxa
d’economia social que dóna suport i enforteix el teixit de les
empreses d’economia social de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures de suport al foment i la difusió
de l’economia social des del diàleg amb les empreses
d’economia social a Balears i les entitats que les representen.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de les
Illes Balears a incloure en el programa formatiu ICAPE els
models empresarials d’economia social a l’hora d’ensenyar a
crear empreses, com un model més d’entre tots els existents.
A la seu del Parlament, 14 d'abril de 2016.
La secretària de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
La presidenta de la comissió:
Sílvia Cano i Juan.
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Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril de 2016,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2474/16, relativa a baixada del bou de Fornalutx, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a especificar les tarifes mitjanes, màximes i mínimes
pagades pels usuaris amb caràcter global i també de manera
diferenciada entre els residents i els que no ho són, tot indicant
el nombre d’usuaris residents i no residents calculats per
cadascuna de les rutes i els períodes.
A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.
La presidenta de la comissió:
Isabel Oliver i Sagreras.

RESOLUCIÓ
I)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, al Consell de Mallorca i a les forces polítiques amb
representació al Parlament que qualsevol modificació de la Llei
1/1992, de protecció animal, es faci dins el marc competencial
i legislatiu vigent.
A la seu del Parlament, 14 d'abril de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Sara Ramón i Roselló.
El president en funcions de la comissió:
Juan M anuel Lafuente i Mir.
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8921/15, relativa a compliment de la decisió CEDAW, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 d'abril de 2016, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 4133/16, relativa a
publicació per part del Ministeri de Foment de les dades de
l'Observatori de Preus i Connectivitat per al transport aeri de
Canàries i Balears que fan referència a la connectivitat de les
Illes Balears i a la seva ampliació al transport marítim, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
J)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri de
Foment a fer públiques les dades recollides a través de
l’Observatori de Preus i Connectivitat que afecten els aeroports
de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a incorporar a l’Observatori de Preus i Connectivitat
les dades referides a les rutes marítimes entre les Illes Balears
i entre aquestes i la península, amb independència de la
titularitat dels ports.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment i el Govern de les Illes Balears a establir els
mecanismes de coordinació i informació que siguin necessaris
per tal de fer possible la fiabilitat i l’eficiència de l’Observatori
de Preus i Connectivitat.
4. El Parlament de les Illes B alears insta el Ministeri de
Foment a desenvolupar un web públic amb les informacions de
l’Observatori de Preus i Connectivitat expressades amb la
màxima concreció possible, especificant el preu final per a
l’usuari i desglossant el preu del bitllet fixat per la companyia
de cadascuna de les taxes i dels imposts que s’hi apliquen. El
web haurà de ser actualitzat de manera regular i com a mínim
després de la finalització de cada temporada IATA.

K)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
complir les recomanacions formulades pel que fa a la Sra.
Ángela González Carreño:
a) Atorgar una reparació adequada i una indemnització
integral i proporcional a la gravetat de la violació dels seus
drets.
b) Dur a terme una investigació exhaustiva i imparcial amb
la intenció de determinar l'existència de fallades en les
estructures i pràctiques estatals que hagin ocasionat una falta de
protecció d’Ángela González Carreño i la seva filla.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a:
a) Prendre mesures adequades i efectives perquè els
antecedents de violència domèstica siguin tinguts en compte en
el moment d'estipular els drets de custòdia i visita relatius als
fills, i perquè l'exercici dels drets de visita o custòdia no posi en
perill la seguretat de les víctimes de la violència, inclosos els
fills.
b) Reforçar l'aplicació del marc legal amb la intenció
d'assegurar que les autoritats competents exerceixin la deguda
diligència per respondre adequadament a situacions de
violència domèstica.
c) Proporcionar formació obligatòria als jutges i personal
administratiu competent sobre l'aplicació del marc legal en
matèria de lluita contra la violència domèstica que inclogui
formació sobre la definició de la violència domèstica i sobre els
estereotips de gènere, així com una formació apropiada pel que
fa a la Convenció, el seu Protocol Facultatiu i les
recomanacions generals del Comitè, en particular la
Recomanació general núm. 19 (1992).
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A la seu del Parlament, 21 d'abril de 2016.
La secretària de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
La presidenta de la comissió:
Sílvia Cano i Juan.

sector i entitats de gestió dels drets d’autor i tots els
professionals del sector, que permeti l’elaboració d’un estatut
de l’artista i creador que contempli un model d’intermitència en
l’activitat laboral, entenent la professió cultural com una
realitat específica amb mecanismes coherents de cotització,
contractació i contingències de salut, maternitat, atur i
jubilació dignes i justos per als artistes i creadors.

Ordre de Publicació
A la seu del Parlament, 21 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
Salvador Aguilera i Carrillo.
El president de la comissió:
Andreu Alcover i Ordinas.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de 2016,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1896/16, relativa a desenvolupament d'un pla de millora
d'infraestructures i recursos per a les tecnologies de
l'aprenentatge i el coneixement, amb les esmenes RGE núm.
6202/16, 6203/16 i 6207/16, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:

2.3. TEXTOS REBUTJATS
RESOLUCIÓ
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
L)
Ordre de Publicació
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar l’adequat manteniment dels equips i
les xarxes informàtiques d’un centre educatiu, així com la
renovació progressiva dels equipaments informàtics.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar els serveis donats per la conselleria als
centres com a connexió a la xarxa, accés de control de les
xarxes, millora dels servidors, capacitat del correu, etc.

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'abril de
2016, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2828/16, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a creació d'un tribunal administratiu de recursos contractuals de
les Illes Balears, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots
a favor 1, vots en contra 11 i abstencions 0.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar a l’abast del professorat una oferta diversa
de materials digitals per desenvolupar els continguts
curriculars, així com el manteniment i el desenvolupament de
plataformes digitals que permetin, d’una banda, aprofitar
materials existents, crear-ne de nous i, de l’altra, desenvolupar
la feina en xarxa i el treball didàctic i pedagògic compartit.

Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)

A la seu del Parlament, 21 d'abril de 2016.
El secretari de la comissió:
Salvador Aguilera i Carrillo.
El president de la comissió:
Andreu Alcover i Ordinas.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 d'abril de 2016, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 2945/16, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acadèmies de formació, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de 2016,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2750/16, relativa a la creació d'un estatut de l'artista, amb
l'esmena RGE núm. 6307/16, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
M)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a adoptar les mesures necessàries per a l’obertura d’un procés
de diàleg amb sindicats, organitzacions representatives del

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril de 2016, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 1999/16, del Grup
Parlamentari Popular, relativa als cavalls i les festes de Sant
Joan de Ciutadella, amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 1.
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Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril de 2016, rebutjà
els Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 2474/16,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada del bou de
Fornalutx, amb el resultat següent:
• Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 7 i
abstencions 2.
• Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.

Acord de compareixença del conseller de M edi Ambient,
Agricultura i Pesca davant la Comissió de M edi Ambient i
O rdenació Territorial, sobre la política pesquera del
Govern i la gestió de les zones marítimes protegides (RGE
núm. 3102/16).
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'abril de
2016, adoptà, per assentiment, l'acord de recaptar la
compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca per tal d'informar sobre la política pesquera del Govern
i la gestió de les zones marítimes protegides.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)

B)

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de
2016, rebutjà els Punts 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 6362/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per al foment de la natalitat, amb el resultat següent:
vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions
0.

Ajornament del debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1896/16.

Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril de 2016, aprovà
per assentiment l'alteració de l'ordre del dia, en el sentit
d'ajornar per a una propera sessió la proposició no de llei
esmentada, del Grup Parlamentari M ÉS per M allorca, relativa
a desenvolupament d'un pla de millora d'infraestructures i
recursos per a les tecnologies de l'aprenentatge i el
coneixement.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller de M edi Ambient,
Agricultura i Pesca, davant la Comissió de M edi Ambient
i Ordenació Territorial, sobre la política pesquera del
Govern i la gestió de les zones marítimes protegides (RGE
núm. 3102/16).
A la Comissió de M edi Ambient, Agricultura i Pesca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de
2016, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, qui, acompanyat del director
general de Pesca i del cap de gabinet, informà sobre el tema
indicat.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)
Retirada del punt 1 de la Proposició no de llei RGE
núm. 1260/16.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de
2016, es retirà el punt 1 de la proposició no de llei esmentada,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per al foment
de la natalitat.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació

D)
Retirada del punt 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 1896/16.

La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'abril de 2016, admet a tràmit la moció següent.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de 2016, es retirà
el punt 3 de la proposició no de llei esmentada, del Grup
Parlamentari M ÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament
d'un pla de millora d'infraestructures i recursos per a les
tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement.

Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'abril de 2016, admet a tràmit la interpel Alació
següent.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 6671/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de promoció
turística (procediment d'urgència).
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 general en matèria de promoció turística.
Motivació de la urgència: Atesa la proximitat de la temporada
turística, es fa necessari mantenir un debat a la cambra en
relació amb la política general que ha desenvolupat el Govern
en relació amb la promoció turística de les nostres illes.
Palma, a 22 d'abril de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

RGE núm. 6564/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el model
econòmic i el mercat laboral, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 1545/16.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
1545/16, relativa a política del Govern en relació amb el model
econòmic i el mercat laboral, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància del
fet que l'economia balear va tancar l'any 2015 amb un
creixement del 3%, on el mercat laboral va liderar l'augment de
l'afiliació a la Seguretat Social del conjunt espanyol i hi va
haver una davallada de l'atur de les més pronunciades de totes
les comunitats autònomes; així com també que, a hores d'ara,
l'estimació per a l'any 2016 és d'un creixement del 3,5%.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que els canvis legislatius que tingui previst dur a terme
i que afectin el desenvolupament dels sectors productius els
faci de manera consensuada.
3. 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 es tractin i, si n'és el cas, es
reconsiderin, amb totes les parts que hi intervenen, aquells
aspectes de la Llei turística, de la Llei agrària i de la Llei del
sòl que varen ser modificats per l'actual govern sense consens.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aglutinar tot el coneixement que s'hagi generat a
Balears al voltant de la seva estructura econòmica per poder
identificar cap on ha d'evolucionar el model productiu.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar abans que finalitzi l'any 2016 un pla per al
que fa referència a l'economia social i a l'autoocupació.
Palma, a 20 d'abril de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Ordre de Publicació

Pensa dur a terme qualque tipus d'actuació el Govern de les
Illes Balears envers els béns immatriculats a favor de l'Església
catòlica a les Illes Balears a l'empara de l'article 206 de la Llei
hipotecària des de l'any 1946?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'abril de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Palma, a 22 d'abril de 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.

Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
D)
A)
RGE núm. 6306/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denegació de substitució per baixes de personal a
residències.
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.
S'ha denegat alguna substitució per baixa de personal de les
residències gestionades per la Fundació d'atenció i suport a la
dependència i promoció de l'autonomia personal? En cas
afirmatiu, quantes i de quina categoria professional?

RGE núm. 6587/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem, relativa a
immatriculacions de l'Església catòlica (3).
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 Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Ha subvencionat d'alguna manera el Govern de les Illes
Balears béns immatriculats a favor de l'Església catòlica a les
Illes Balears a l'empara de l'article 206 de la Llei hipotecària
des de l'any 1946?
Palma, a 22 d'abril de 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.

Palma, a 19 d'abril de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.
E)
B)
RGE núm. 6585/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem, relativa a
immatriculacions de l'Església catòlica (1).
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 Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quants de béns han estat immatriculats a favor de l'Església
catòlica a les Illes Balears a l'empara de l'article 206 de la Llei
hipotecària des de l'any 1946?
Palma, a 22 d'abril de 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.

C)
RGE núm. 6586/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem, relativa a
immatriculacions de l'Església catòlica (2).
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 Conselleria de Presidència del Govern

RGE núm. 6588/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem, relativa a
immatriculacions de l'Església catòlica (4).
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 Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Ha reclamat d'alguna manera el Govern de les Illes Balears
la titularitat de béns immatriculats a favor de l'Església catòlica
a les Illes Balears a l'empara de l'article 206 de la Llei
hipotecària des de l'any 1946?
Palma, a 22 d'abril de 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.
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3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 26 d'abril de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'abril de 2016, ratificà l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.

C)
RGE núm. 6693/16, de la diputada M aria Antònia
Sureda i M artí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a pla d'estalvi sanitari a l'estiu.

Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

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

RGE núm. 6600/16, de la diputada M argarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de
les polítiques del Govern en la creació de llocs de feina.

Té previst la Conselleria de Sanitat fer un pla d'estalvi
durant l'estiu a la sanitat pública?

A)

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.
Considera la Sra. Presidenta del Govern que la suspensió de
diversos preceptes de les lleis turística, agrària i del sòl,
mitjançant els decrets llei aprovats a principis d'any afavoreix
la creació de llocs de feina?
Palma, a 25 d'abril de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'abril de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 26 d'abril de 2016.
El diputat:
Maria Antònia Sureda i Martí.

D)
RGE núm. 6703/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlam entari M ixt, relativa a grup
d'assessorament i anàlisi sobre els nous usos sociosanitaris
de l'antic Hospital de Can M isses.
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.
Pensen incloure el Consell Insular de Formentera en el grup
d'assessorament i anàlisi per a la planificació dels usos
sociosanitaris de l'antic Hospital de Can Misses?
Palma, a 17 de novembre de 2015.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
E)
B)
RGE núm. 6692/16, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pactes al Govern de l'Estat.
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.
Després que no hi hagi hagut cap acord per configurar el
Govern de l'Estat, encara té garantit el suport de Podemos el
Govern balear?

RGE núm. 6704/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari M ixt, relativa a demandes
dels veïnats d'Es Trenc.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Medi Ambient, com pensa atendre el
Govern les demandes dels veïnats d'Es Trenc?
Palma, a 27 d'abril de 2016
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
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F)

I)

RGE núm. 6705/16, del diputat Juan M anuel Lafuente
i M ir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de la Llei de bon govern.

RGE núm. 6708/16, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls d'una llei de referèndums i consultes popular.

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 B alears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Pensa la consellera de Transparència, Cultura i Esports
complir amb els preceptes de la Llei de transparència i bon
govern?

Sra. Consellera de Transparència, Cultura i Esports, té
previst el Govern l'impuls d'una llei de consultes com a marc de
garanties i de participació social per a la celebració de
referèndums i consultes populars?

Palma, a 26 d'abril de 2016.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

Palma, a 26 d'abril de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

G)
RGE núm. 6706/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compromís de dedicar el 30% de les millores en
finançament a educació.
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.
Pensa el Sr. Conseller d'Educació i Universitat complir amb
el compromís a què va arribar amb l'Assemblea de Docents de
dedicar el 30% de les millores en finançament que es puguin
produir el 2016 a educació?

J)
RGE núm. 6709/16, de la diputada M aria Núria Riera
i M artos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la
informació pública.
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.
Quina valoració fa la consellera de Transparència, Cultura
i Esports sobre el fet que sigui la Conselleria de presidència,
mitjançant l'advocacia, qui resolgui les reclamacions en matèria
d'accés a la informació pública?

Palma, a 26 d'abril de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 26 d'abril de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.

H)
RGE núm. 6707/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a data de
publicació de les despeses de protocol del Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pot confirmar la Sra. Consellera de Transparència, Cultura
i Esports si es va decidir en el Consell de Govern la data a
partir de la qual es publicarien les despeses de protocol del
Govern?
Palma, a 26 d'abril de 2016.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

K)
RGE núm. 6710/16, de la diputada M argarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions estatutàries.
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 valora la Sra. Presidenta del Govern l'informe de la
Sindicatura de Comptes relatiu a les inversions estatutàries?
Palma, a 26 d'abril de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
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L)

O)

RGE núm. 6715/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a devolució de la paga extraordinària de l'any 2012 als
funcionaris.

RGE núm. 6718/16, de la diputada Laura C amargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a finançament de la facultat de medicina.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears tornar als
empleats públics de la comunitat autònoma el que roman
pendent de la paga extraordinària de l'any 2012?

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.
Pensa el Govern de les Illes Balears fer retallades a les
conselleries de Salut i Educació per finançar la facultat de
medicina com ha informat la Direcció General de
Pressupostos?

Palma, a 27 d'abril de 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.

Palma, a 27 d'abril de 2016.
La diputada:
Laura Camargo i Fernández.

M)

P)

RGE núm. 6716/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a comissió
de l'impacte del TTIP a les Illes Balears.

RGE núm. 6719/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de la dotació pressupostària d'IB3.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears crear la comissió
d'estudi sobre l'impacte del TTIP a les Illes Balears, tal com es
va comprometre en comissió parlamentària?

Sra. Consellera de Transparència, Cultura i Esports, de
mantenir-se aquests índexs d'audiència li sembla raonable
mantenir la dotació pressupostària que té IB3?

Palma, a 27 d'abril de 2016.
El diputat:
Carlos Saura i León.

Palma, a 26 d'abril de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

N)
RGE núm. 6717/16, del diputat David M artínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
regulació del turisme de creuers.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'abril de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears davant la contaminació ambiental i la massificació
social que provoca l'arribada de creuers a Palma?

Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 27 d'abril de 2016.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 6295/16, del Grup Parlamentari M ixt,
relativa a trasllat del moll d'atracada de les barques de
Formentera al Port d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

necessitats i els drets més elementals dels passatgers pel que fa
a la seva necessària connectivitat amb la ciutat d'Eivissa.

L'any 2012, l'Autoritat Portuària de les Illes Balears donà a
conèixer les seves intencions de procedir al trasllat del trànsit
marítim entre Formentera i Eivissa en una nova ubicació dins
la zona portuària de la ciutat d'Eivissa. Aquest trasllat també
comportava la construcció d'una nova estació marítima en un
indret distint de l'actual, que no s'ajustava a allò previst en el
pla director del port d'Eivissa aprovat l'any 2006.

Vist que el passat dilluns, dia 11 d'abril, el Ple del Consell
Insular de Formentera, integrat pels partits polítics Gent x
Formentera, Partit Popular, Partit Socialista i Compromís,
adoptà l'acord per unanimitat d'assumir les demandes de la
plataforma ciutadana Formentera Importa, i d'iniciar una nova
presa de contacte amb les administracions de l'illa d'Eivissa, el
Club Nàutic i l'Autoritat Portuària de les Illes Balears.

Els plans de l'Autoritat Portuària, que comptaven amb
l'acord de l' Ajuntament d'Eivissa i del Consell Insular
d'Eivissa, varen ser objecte de debat per part del ple del Consell
Insular de Formentera. Així, l'octubre de 2012, aquesta
corporació va celebrar un ple extraordinari per tractar aquest
assumpte, i s'hi acordà per unanimitat rebutjar els plans de
l'APB i defensar la ubicació a Es Martell, a la zona de llevant
del port, o bé mantenir la ubicació actual, sense separació de
trànsits; tot d'acord amb el que preveia el pla director del port.

I, finalment, vist que el passat diumenge 17 d'abril la
plataforma va convocar una concentració pacífica de protesta
a Formentera, que va reunir al voltant de 2.000 persones per
reclamar un nou espai de diàleg amb les administracions
implicades, amb l'objecte d'acordar una solució consensuada,
el Grup Parlamentari Mixt (Gent x Formentera) proposa la
següent

Poc després, el Consell d'Entitats de Formentera, òrgan
consultiu de participació ciutadana que representa un total de
més de seixanta associacions, va deliberar sobre la mateixa
qüestió i igualment apostà per mantenir la ubicació actual o bé
l'opció de trasllat a Es Martell.

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix els efectes de la
triple insularitat de l'illa de Formentera pel que fa al transport
marítim i manifesta el seu reconeixement en la defensa dels
drets dels seus residents a gaudir d'una connectivitat àgil i
accessible amb la ciutat d'Eivissa.

Així, no és fins el febrer de 2013 que l'Ajuntament d'Eivissa
es pronuncia definitivament sobre aquesta qüestió i descarta
l'opció d'Es Martell, moment en què s'inicien reunions entre les
administracions de les dues illes per trobar punts de consens.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat Portuària de
les Illes Balears a vetllar pel bé comú, per damunt dels
interessos de mercat i l'objectiu de lucre, en la planificació
estratègica dels ports d'interès general de la seva competència.

La posició del Consell Insular de Formentera sempre ha
estat la de mantenir la ubicació actual, però aquesta opció no es
contemplava per part dels interlocutors, Ajuntament d'Eivissa,
Consell d'Eivissa i Autoritat Portuària de les Illes Balears. Així,
el mes de febrer de 2013, Formentera acordà el fet de
condicionar l'acceptació de la nova ubicació forçosa als molls
comercials, a la concreció dels serveis i les infraestructures de
què disposaria.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, i a
l'Autoritat Portuària de les Illes Balears a iniciar un diàleg de
consens conjuntament amb el Consell Insular d'Eivissa,
l'Ajuntament d'Eivissa i el Consell Insular de Formentera, per
tal d'acordar les accions de reordenació del Port d'Eivissa que
afectin directament l'illa de Formentera i les necessitats
bàsiques dels seus residents.

Proposició no de llei

Palma, a 18 d'abril de 2016.
La portaveu suplent:
Sílvia Tur i Ribas.

ParalAlelament, un moviment ciutadà inicià una campanya
en defensa de la ubicació actual que aconseguí, en només
quatre dies, un total de 3.000 signatures i el suport de més de
vint entitats.
B)
Les signatures i el propòsit de continuar on sempre es
trameteren al Ministeri de Foment, a l'Autoritat Portuària i fins
i tot al Defensor del Poble.

RGE núm. 6606/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a posada en marxa de la facultat de medicina
(procediment d'urgència).

Finalment, no fou fins el passat mes de febrer que
l'Autoritat Portuària de les Illes Balears va accedir a explicar
públicament al poble de Formentera, les actuacions relatives al
trasllat del moll d'atracada de les barques de Formentera al port
d'Eivissa.

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 pel procediment d'urgència.

Les explicacions ofertes, però, lluny de satisfer els dubtes
i les demandes d'informació requerides per les entitats, han
provocat el desacord unànime de totes les presents. El projecte
explicat per part de l'Autoritat Portuària no s'ajusta a les
reivindicacions ja manifestades per part del poble de
Formentera i del Consell Insular. No obeeix a la defensa de
l'interès general i, en definitiva, no està pensat per cobrir les

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la voluntat del
Govern de les Illes Balears de posar en funcionament la facultat
de medicina a les Illes Balears el més aviat possible, es fa
necessari i urgent que la cambra en faci un estudi, una anàlisi
i un seguiment de la posada en marxa, amb la participació de
representants de tots els grups parlamentaris, amb l'objectiu de
dotar d'una major transparència tot el procés.
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El Grup Parlamentari Popular va mostrar el seu suport a la
creació de la facultat de medicina votant en contra de la M oció
RGE núm. 3633/2016, contraria a la creació d'aquesta facultat.
Tot i això, el G rup Parlamentari Popular presentà una
esmena que finalment es va retirar atesa la negativa del Grup
Parlamentari de Podem d'acceptar la votació separada.
Des del Grup Parlamentari Popular solAlicitàrem, en data 19
de febrer de 2016, mitjançant RGE 2696, 2697 i 2698, la
documentació relativa a la facultat de medicina , sense que fins
a la data s’hagi tramès la documentació.
Tot i no disposar de la documentació, donàrem suport a la
moció, però tal i com vàrem avançar ja en el debat d’aquesta,
el nostre suport no significa un xec en blanc per dur endavant
la facultat de medicina.
Finalment, cal esmentar que la setmana passada el Govern
va signar un conveni amb la Universitat de les Illes Balears per
dur endavant la facultat, sense que tampoc no se n’hagi donat
trasllat a aquest grup parlamentari.
Per aquests motius i per tal de ser un veritable exemple de
transparència, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
Comissió no Permanent per a l'estudi, l'anàlisi i el seguiment de
la posada en marxa de la facultat de medicina a les Illes Balears
amb la participació de representants de tots els grups
parlamentaris, amb l'objectiu de dotar d'una major
transparència tot el procés i que tots els grups parlamentaris
puguin compartir informació sobre la seva necessitat, el seu
finançament i les partides pressupostàries afectades.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer entrega de tota la documentació solAlicitada pels
grups parlamentaris sobre la facultat de medicina i el seu cost,
així com a trametre als diferents grups parlamentaris el conveni
signat amb la Universitat de les Illes Balears i la solAlicitud i
l'aprovació de sufragar una part del cost de la facultat de
medicina amb fons FEDER tal com va anunciar la consellera de
Presidència a la sessió plenària de dia 12 d’abril proppassat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar i trametre al Parlament un pla de viabilitat
econòmica de la facultat de medicina, aprovat per la
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, per tal de
garantir la sostenibilitat d'aquests estudis a mitjà i llarg termini.
Palma, a 12 d'abril de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

C)
RGE núm. 6607/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i
altres intoleràncies alimentàries.
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.
Exposició de motius
S’entén per intolerància alimentària la incapacitat de
consumir determinats aliments o nutrients perquè ocasionen
efectes adversos a la salut de les persones. Les intoleràncies es
diferencien de les alAlèrgies en el fet que les alAlèrgies
provoquen una resposta del sistema immune i, per tant, una
reacció; en canvi les intoleràncies són processos
autoimmunitaris en què el sistema immunitari ataca i destrueix
per error els òrgans i teixits corporals sans.
Dins les intoleràncies alimentàries destaca la malaltia
celíaca (EC), perquè presenta un origen ben definit i conegut,
produït per una intolerància alimentària permanent al gluten
-proteïna continguda en el gra dels cereals de blat, ordi, sègol
i civada- i que apareix en persones amb predisposició genètica.
Actualment se sap que no és una malaltia únicament digestiva,
sinó sistèmica perquè afecta diferents òrgans i sistemes de
l’organisme. La ingesta de gluten afecta l’intestí, provoca
l’atròfia de les vellositats intestinals i ocasiona un defecte de
mala absorció i mancança de nutrients i l’aparició d’un ampli
ventall de manifestacions clíniques.
La malaltia celíaca és la malaltia crònica intestinal més
freqüent. És una malaltia infradiagnosticada a causa del
desconeixement de la gran varietat de signes i símptomes amb
què pot presentar-se clínicament, que poden ser atípics i fins i
tot absents; de fet se la coneix com la “gran imitadora” o la
“malaltia de les múltiples cares”.
S'estima que 450.000 espanyols pateixen la malaltia, és a
dir, entorn de l'1% de la població del nostre país. Destaca que
és més freqüent en les dones que en els homes amb una
proporció de 2 a 1, si bé s'estima que el 75% dels pacients no
han estat encara diagnosticats de la malaltia perquè, o bé no
manifesten símptomes o bé presenten símptomes no digestius
que fan que el diagnòstic es retardi durant anys i que el pacient
visiti nombrosos metges fins arribar a l'especialista de l'aparell
digestiu.
L’edat mitjana del diagnòstic s'ha incrementat en els darrers
anys i actualment se situa per damunt els 40 anys del pacient.
De fet, es considera que fins un 20% dels casos es detecten en
adults majors de 60 anys, raó per la qual la celiaquia ha deixat
de ser considerada una malaltia infantil. Avui en dia la
prevalença entre la població adulta diagnosticada és d'1/389,
enfront de la prevalença entre la població infantil que arriba a
1/118, segons les dades del Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat.
Aquesta malaltia pot generar absentisme escolar i laboral i
suposar un alt cost sanitari sobretot en aquells casos en què
existeix un retard en el diagnòstic. Així mateix, els pacients que
la pateixen són considerats grups de risc d’altres malalties
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considerades associades, ja que la seva associació es produeix
amb una freqüència superior a l’esperada, com dermatitis
herpetiforme, diabetis mellitus tipus I, dèficit selectiu de IgA,
Síndrome de Down, malaltia hepàtica, malalties de tiroides i
altres intoleràncies, i altres complicacions com la presència de
tumors malignes.
L’únic tractament eficaç de la malaltia celíaca és una dieta
estricta sense gluten durant tota la vida. Per això, les
associacions de celíacs lluiten continuadament per aconseguir
que aquests pacients siguin diagnosticats i a més tinguin una
alimentació segura. Gràcies a les especificacions de
l'etiquetatge en els productes alimentaris, les persones afectades
poden tenir una seguretat que fa pocs anys era impensable.
És necessari potenciar les activitats d’Educació per la Salut
d’aquests pacients, els seus familiars, cuidadors i la societat en
general, tot i que la consciència social és cada vegada major
gràcies a la informació que existeix sobre aquesta malaltia i a
la commemoració de diferents trobades i simposis mèdics. A
això contribueix en gran manera la celebració del Dia Europeu
de la Malaltia Celíaca.
A més aquesta conscienciació social ha facilitat que cada
vegada siguin més els establiments que en la seva oferta
gastronòmica inclouen especialitats sense gluten.
A més de la celiaquia, existeixen avui en dia altres
intoleràncies alimentàries que dificulten l’alimentació adequada
dels afectats i la seva qualitat de vida, i que requereixen també
una implicació i un tractament específic per part de les
administracions públiques.
Les administracions tenen l'obligació de continuar treballant
perquè la situació de les persones diagnosticades i no
diagnosticades de la celiaquia i altres intoleràncies alimentàries
es normalitzi i puguin dur una vida segura.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport permanentment a les associacions de
celíacs de les Illes Balears i d’altres intoleràncies alimentàries
específiques per impulsar iniciatives i accions relacionades amb
l'ajuda al diagnòstic i la normalització dels aliments que aquests
pacients poden ingerir.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar campanyes específiques d'informació
i conscienciació sobre la malaltia celíaca o la intolerància al
gluten, així com sobre la resta d’intoleràncies alimentàries; i a
actualitzar permanentment la llista d’aliments aptes per a
celíacs i, en el seu cas, altres intolerants, procurant que sigui
publicada per al seu accés general i gratuït.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
adoptar totes les mesures fiscals i altres necessàries amb les
quals s'aconsegueixi un abaratiment dels aliments sense gluten
o elaborats específicament per a l’alimentació de persones amb
aquesta o altres intoleràncies, i la seva equiparació a la resta
d’aliments; així com a aprovar incentius fiscals a les persones
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afectades a l’IRPF en forma de despeses deduïbles per la
compra d’aliments sense gluten o específics per intoleràncies,
o en ajudes directes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a afavorir l’accessibilitat dels productes i els aliments
necessaris per a una dieta sense gluten o sense altres elements
causants d’intoleràncies específiques a tots els establiments de
venda d’alimentació, amb la major varietat i facilitat possible,
per garantir l’accés a una dieta saludable i equilibrada als seus
afectats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar convenis de colAlaboració que incentivin a
promoure la inclusió de cartes i menús específics per a afectats
de malaltia celíaca i per altres intoleràncies específiques en els
establiments de restauració, així com en menjadors de centres
sanitaris i escolars, o d’altres on es prestin serveis públics i es
serveixin aliments.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
implementar un segell regulador únic de la comunitat de les
Illes Balears per identificar aquells establiments de restauració
que ofereixin menús aptes per a celíacs i, si pertoca, per a
afectats per altres intolerants.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a analitzar la possibilitat de donar un tractament
especial assimilable al de les famílies nombroses a les famílies
amb qualque membre celíac o diagnosticat amb intoleràncies
alimentàries específiques.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure l’aprovació de mesures orientades al
compliment del Reglament de la Unió Europea sobre la
declaració d’alAlèrgens en establiments on es serveixen
aliments, i la Directiva UE 41/2009 sobre la composició i
l'etiquetat dels productes alimentaris per a persones celíaques
o amb intoleràncies alimentàries; així com potenciar la
inspecció i el compliment de la normativa aplicable.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear dins
el Servei de Salut de les Illes Balears, un servei d’atenció a les
persones celíaques i afectades per altres intoleràncies
alimentàries coordinat amb els centres sanitaris i fàcilment
accessible des del Portal del Pacient.
Palma, a 21 d'abril de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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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 27 d'abril de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 6291/16, del Grup Parlamentari M ixt,
relativa a dotació a l'Hospital de Formentera d'un TAC
(tomografia axial computeritzada) i adequació de l'espai
necessari per a la seva instalAlació, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
La tomografia axial computeritzada o TAC és una prova
que permet l'obtenció d'imatges de l'interior de l'organisme i la
detecció de tumors. També permet la detecció de patologies
òssies, entre d'altres.
Segons dades facilitades pel Servei de Salut, recollides des
de l'any 2007, en el cas dels TAC programats per als pacients
de Formentera se'n realitzen una mitjana de 290 cada any, amb
una màxima enregistrada fins ara de 305 proves l'any 2012.
En els casos dels pacients de Formentera que s'han de
sotmetre a aquesta prova de forma programada a l'Hospital de
Can Misses, l'Ibsalut suporta un cost de desplaçament i dietes
de 110 euros per pacient, fet que origina un important sobrecost
per a l'administració pública, amb una suma mitjana total de
31.900 euros per any.
Per altra banda, en els casos de les proves que es realitzen
d'urgència, l'Hospital de Formentera deriva en helicòpter a l'illa
d'Eivissa una mitjana de 54 pacients per any, fet que suposa de
l'ordre del 40% del total dels trasllats en helicòpter a l'illa
d'Eivissa.
El cost del trasllat en helicòpter del 061 segons dades
publicades al BOIB del mes de juliol de 2014, és de 4.520
euros per trajecte, i els serveis hospitalaris calculen que
aproximad ament un 50% d'aquests casos podrien
hospitalitzar-se i rebre tractament al mateix Hospital de
Formentera en cas de disposar de servei de TAC.
Per tant, s'estima que la suma dels TAC programats
juntament amb els realitzats per urgència que es podrien
realitzar des de Formentera possibilitaria un estalvi mitjà de
150.000 euros anuals a l'administració i suposaria un servei in
situ per a més de 300 pacients cada any.

Pel que fa al cost estimat d'equipar l'Hospital de Formentera
amb aquest nou servei, i prenent per exemple un equip d'última
generació de 16 talls, es preveu una inversió aproximada de
416.667euros per la compra dels equips, a més del cost
d'adequació de la sala on s'instalAlarà, que ascendeix a 285.000
euros. A aquesta partida s'hi han de sumar unes despeses de
manteniment anuals d'entre 40.000 i 50.000 euros i, per tant, la
suma total es fixa en 740.000 i 750.000 euros, la qual no
preveu despeses de personal.
Així doncs, un cop analitzats el cost actual de trasllat de
pacients a l'illa d'Eivissa i el cost hipotètic de realitzar la
majoria dels TAC des de Formentera, es desprèn que
l'amortització de la inversió es duria a terme en un període
màxim de cinc anys.
Finalment, segons la proposició no de llei presentada per
part del Grup M ixt amb RGE núm. 2558/10, i aprovada en data
27 d'octubre de 2010 per part de la Comissió no permanent de
Salut, s'acordà l'adequació i la dotació de l'Hospital de
Formentera amb aquest servei. La dita proposició es va aprovar
per unanimitat dels membres de tots els partits, però la realitat
és que des del Govern de les Illes Balears no s'ha donat
compliment a l'acord adoptat i gairebé cinc anys després
continuam esperant aquest servei per als pacients de
Formentera.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no incórrer en més demores en relació amb la
implantació d'aquest servei, i a iniciar el corresponent
expedient de contractació, habilitant la partida econòmica
necessària per possibilitar la instalAlació d'un TAC a l'illa de
Formentera en el transcurs de l'exercici 2017.
Palma, a 13 d'abril de 2016.
La portaveu suplent:
Sílvia Tur i Ribas.

B)
RGE núm. 6561/16, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a desenvolupament
de l'Institut de Salut Laboral, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.
Actualment existeix molt poca activitat administrativa en
referència al control, la supervisió i la inspecció en matèria de
salut laboral i, en concret, en vigilància de la salut. Hi ha una
necessitat urgent de tenir un servei, que faci aquesta funció
d’autoritat sanitària en salut laboral, sobretot pel que fa en
matèria sanitària.
El Govern balear va crear l’Institut de Salut Laboral de les
Illes Balears amb el Decret 107/2010 d’1 d’octubre, publicat en
el BOIB 149 de 16 d’octubre de 2010. Aquest és un òrgan mixt
amb participació de la Conselleria de Treball i de la Conselleria
de Salut creat amb la finalitat de dur a terme la supervisió i el
control dels serveis de prevenció així com d’esdevenir estament
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consultor a la inspecció de treball, empreses, agents socials,
treballadors però mai no ha estat desenvolupat.
La seva funció seria la d’òrgan de l’administració assessor
de treballadors, empreses, organismes públics, serveis de
prevenció, agents socials… A més supervisaria les tasques
dutes a terme pels servies de prevenció propis i aliens per
garantir la qualitat tècnica i assistencial dels treballadors de la
comunitat. Hauria de ser un òrgan multidisciplinari que
assessoràs el Govern pel que fa a salut laboral, incloent les
normatives sanitàries autonòmiques que encara no s’han ni
redactat, i pel que fa a matèria sanitària, supervisaria les
actuacions de les àrees sanitàries dels serveis de prevenció
vetllant que es compleixi la normativa estatal i autonòmica al
respecte.
Tot i així, l’Administració no ha fet cas de les reiterades
denúncies, solAlicituds i propostes que s’han fet des de la
Societat Balear d’Especialistes en M edicina de Treball per a la
millora de la qualitat assistencial dels treballadors i encaminada
a reduir al màxim possible la sinistralitat laboral.
Per tot això, i per donar compliment a la legislació vigent,
el Pi-Proposta per les Illes proposa que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de les Illes Balears a:
1. Desenvolupar de forma urgent l’Institut de Salut Laboral
com a òrgan assessor i supervisor de les tasques de la comunitat
en salut laboral tant en matèria sanitària com tècnica.
2. Garantir el compliment de la normativa en matèria de salut
laboral sent necessari dotar dels mecanismes precisos per a un
control i una inspecció pública efectives de totes les entitats.
3. Dotar l’Institut de Salut Laboral de totes les funcions
corresponents perquè les pugui desenvolupar com es fa a altres
comunitats autònomes.
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Concretament, 862 alumnes s’han matriculat al
Conservatori Professional de Mallorca, 269 ho han fet al
Conservatori Professional de Menorca i 270 al Conservatori de
Música i Dansa d’Eivissa i Formentera.
Crida l’atenció que al Conservatori de M úsica i Dansa
d’Eivissa no existeixi la possibilitat de realitzar aquests estudis,
ni en el grau elemental ni en el professional.
També és un fet significatiu que en els darrers anys s’ha
anat ampliant l’oferta formativa amb la incorporació de noves
especialitats instrumentals, tan al Conservatori d’Eivissa i
Formentera com a la resta de conservatoris, però en cap cas no
s’ha incorporat l’estudi d’instruments i músiques pròpies ni de
les Pitiüses ni de Menorca ni de Mallorca.
Consideram que és un greuge comparatiu que a l’illa
d’Eivissa no es puguin cursar estudis de dansa al Conservatori
així com pensam que incorporar ensenyaments de música i
dansa pròpies de les Illes Balears als diferents conservatoris
d’aquesta comunitat ajudaria a la seva conservació i
dignificació.
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 de les Illes
Balears a elaborar un pla de viabilitat per a la incorporació dels
estudis de dansa al Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i
Formentera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de viabilitat per a la incorporació dels
ensenyaments de música tradicional i pròpia de les Illes Balears
als diferents conservatoris professionals de les Illes Balears.
Palma, a 19 d'abril de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

Palma, a 6 d'abril de 2016.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

C)
RGE núm. 6562/16, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a incorporació dels
estudis de dansa i música tradicional d'Eivissa al
Conservatori Professional d'Eivissa i Formentera, 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 El Pi-Proposta de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Segons les dades del Govern de les Illes Balears publicades
a la web www.caib.es el 25/09/2015, aquest curs 2015/2016
s’han matriculat més de 2.000 alumnes en els diferents tipus
d’ensenyament artístic que es poden cursar a les Illes Balears.
D’aquests 2.000 alumnes, 1.400 s’han matriculat en els
conservatoris professionals de les Illes.

D)
RGE núm. 6568/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació de nous accessos als controls de
seguretat en els aeroports d'Eivissa i M enorca, davant la
Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Segons les dades oficials d'AENA, els aeroports de les Illes
Balears registren cada any un increment exponencial de trànsit
de passatgers, circumstancia que obliga a adaptar les
infraestructures aeroportuàries o a optimitzar les instalAlacions
de què es disposa, de manera que el trànsit sigui el més fluid
possible. Les instalAlacions de l'aeroport de Palma de Mallorca
disposen, per als passatgers amb destinació a Eivissa i
Menorca, i per als passatgers amb mobilitat reduïda, d'un
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control de seguretat amb accés exclusiu a les seves respectives
portes d'embarcament situat a la planta primera de l'edifici.
Els passatgers amb destinacions diferents a les indicades
estan obligats a utilitzar els accessos de seguretat localitzats a
la planta segona de l'edifici, sense que se'ls permeti utilitzar un
accés diferent. Aquests accessos estan habilitats per assumir un
major volum de passatgers amb destinacions diferents a les
d'interilles.
Aquesta distinció en l'accés a les respectives portes
d'embarcament a través de diferents controls de seguretat
suposa, sens dubte, una millora en la mobilitat dels passatgers
en l'àmbit de la nostra comunitat autònoma.
A diferència del que succeeix a Palma de Mallorca, els
aeroports d'Eivissa i de M enorca disposen d'un únic accés,
comú per tots els passatgers, amb independència de la
destinació a la qual es dirigeixin, circumstància aquesta que en
molts casos i sobretot en temporada alta acaba per colAlapsar els
accessos als controls de seguretat i a les respectives portes
d'embarcament. atès que coincideixen a la mateixa hora
passatgers amb vols xàrter que arriben a les instalAlacions de
forma massiva i coordinada, amb passatgers amb destinació
entre les illes. Principalment, el motiu del viatge d'aquests
últims respon a circumstàncies laborals i sanitàries i han de
suportar el colAlapse provocat per la concentració de passatgers
que viatgen per oci, a diferència del que ocorre a Palma de
Mallorca on la diferenciació a l'hora d'accedir als controls de
seguretat s'agilita molt més donada l'existència d'accessos
distints.

La Residència de Sa Serra de Sant Antoni de Portmany és
una instalAlació que va obrir les portes als usuaris de l’illa
d’Eivissa el passat 2015. Aquesta residència forma part de la
xarxa de serveis de la Fundació per a la dependència i ofereix
els seus serveis mitjançant un contracte de gestió amb una
empresa privada Novaedat per un import de 1,7 millions l’any
per fer la gestió de la residència amb una diferenciació de 70
places de caràcter públic i 24 places de gestió totalment privada
més unes 20 places d’un centre de dia que és també de gestió
privada.
A més, aquesta residència té unes instalAlacions
complementàries com és la bugaderia, habilitada i dissenyada
com un taller ocupacional per a persones amb discapacitat i que
també ha estat externalitzada a una empresa que no treballa en
l'àmbit sociosanitari sinó que es dedica a treballar per a un
hotel en temporada d’estiu i d’hivern roman tancada, no
complint amb la seva funció de centre especial d’ocupació la
resta de l’any.
La qualitat de tots els serveis, malgrat tot durant els darrers
mesos, ha estat denunciada pels familiars dels usuaris per la
seva baixa qualitat i per una suposada baixa manca d’ atenció
i tracte poc correcte tant a malalts com a familiars, cosa que ha
fet que aquesta residència i la seva gestió siguin un punt
d’atenció mediàtica últimament i que, si més no, posa de
manifest el control exhaustiu de la qualitat del servei que s’hi
ofereix i la necessitat de rescatar la seva gestió per part de la
Fundació per la dependència i promoció de l’ autonomia
personal per assegurar una gestió correcta, una qualitat màxima
i un aprofitament màxim de tots els recursos públics.

Per tot l'anterior, i amb la intenció de millorar la mobilitat
dels passatgers a l'àmbit de la nostra comunitat Autònoma i en
particular la connexió amb la capital de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar el procés de recuperació de la gestió directa
del Govern de la Residència de Sa Serra de Sant Antoni.

El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri de
Foment per tal que, a través de l'empresa pública AENA,
habiliti als aeroports d'Eivissa i de M enorca, únicament en els
mesos de major afluència turística, un nou accés al control de
seguretat, exclusiu per a aquells passatgers la destinació dels
quals sigui qualsevol altre aeroport de les Illes Balears.
Palma, a 22 d'abril de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

E)
RGE núm. 6594/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rescat de la Residència Sa Serra de Sant Antoni,
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Proposició no de llei

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar les accions judicials necessàries per reclamar
danys i perjudicis als usuaris d’aquesta residència durant la
gestió de l’ empresa Novaedat si de la informació dels tècnics
del Govern es desprèn que no ha complert amb els mínims de
qualitat exigits i contractats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar el tràmits per traspassar la gestió de les
residències públiques de l’illa d’Eivissa al Consell Insular
d’Eivissa.
Palma, a 22 d'abril de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.
El portaveu:
Andreu Alcover i Ordinas.
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F)
RGE núm. 6608/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de segona oportunitat, davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
A inici del present mandat el propi govern va manifestar
que l’economia de les Illes balears creixia al voltant del 2,8%,
que aquest creixement es produïa a totes les illes i gairebé, en
major o menor magnitud, a tots els sectors productius.
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Per això presentem la següent Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un pla de segona oportunitat per a aquelles
persones amb experiència que es troben fora del mercat laboral
i per a aquells empresaris, generalment petita empresa i
autònoms ( més del 80% del nostre teixit productiu), que
davant la millora de les xifres macroeconòmiques tenen
serioses dificultats per tornar aconseguir fer rendibles les seves
empreses, ja sigui per la dificultat d'aconseguir crèdit o per
deutes generats amb l'administració, com pugui ser amb la
Hisenda Pública o amb la Seguretat Social.
Palma, a 25 d'abril de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

El darrer informe de conjuntura econòmica presentat el
passat mes de març pel Govern posa de manifest la
consolidació de les xifres abans esmentades. És més, ja no tan
sols a desembre de 2015 es consolida un creixement econòmic
de les Illes del 3% sinó que la previsió per a 2016, en paraules
del Govern balear, es del 3,5%.
El pacte subscrit per totes les formacions polítiques que
donen suport al Govern té com un del principals objectius que
el creixement econòmic es transformi en benestar social, de
vegades esmentant un canvi de model econòmic o recentment
tan sols una millora d'aquest. Sempre emmarcat, com no pot ser
d’altra manera, amb increment de la competitivitat, increment
de la productivitat i millora de la qualitat dels llocs de treball.

A)

Recentment, el Govern de les Illes va signar amb els agents
econòmics i socials les línies bàsiques del que ha de constituir
el Pacte per la competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés
social. Tots estarem d’acord que el desitjable és arribar a
acords, però mentre aquests acords no arribin hi ha d'haver
acció de Govern per aprofitar el moment en què es troba
l'economia balear.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) va iniciar les extraccions a l’aqüífer de
s’Estremera l’any 2009 després de la finalització de les “Obres
d’aprofitament dels recursos hidràulics de la Serra de
Tramuntana”.

És un fet constatat la millora de les finances dels comptes
del Govern, és suficient veure que al ja mencionat Informe de
Conjuntura Econòmica que va presentar el mateix govern es
diu que l’increment de la recaptació per impostos com pugui
ser l’Iva o l'Impost de Societats va ser de dos dígits en els onze
primers mesos de 2015; que la reactivació del consum i de la
inversió es una realitat; que Espanya és dels països que més
creix de la Unió Europea i que Balears és la comunitat
autònoma que més creix dins Espanya; o que les xifres d’atur
a les Balears han tingut la davallada més important de l’Estat.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A les Preguntes RGE núm. 1796/16 i 1799/16, del
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a extracció d’aigua de
S’Estremera i aigua extreta de l'aqüífer de S'Estremera (1).

Segons les dades existents en aquest organisme, mitjançant
les instalAlacions hidràuliques gestionades per ABAQUA, s’han
extret de l’aqüífer de S’Estremera els següents volums
mensuals des de l’any 2009 i fins el dia 26 de febrer de 2016.
Palma, 23 de març de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
B)

Així mateix veim que l'actual conjuntura econòmica ens és
favorable pel que fa referència al principal motor de la nostra
economia, el sector turístic, fet que queda constatat a les
previsions turístiques d’aquesta temporada que ara iniciem.
L’objectiu no tan sols ha de ser crear nous llocs de feina
sinó millorar la qualitat de l’ocupació dels existents, però
també donar oportunitats a aquelles persones amb experiència
en els sectors que havien treballat, així com també a aquells
empresaris, moltes vegades autònoms, emprenedors, als quals
l'actual crisi econòmica ha deixat en una situació en què és
difícil reprendre la seva activitat econòmica.

A la Pregunta RGE núm. 1800/16, del diputat Sr.
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aigua extreta de l’aqüífer de s’Estremera (2).
D’acord amb les dades disponibles a la Direcció General de
Recursos Hídrics proporcionades per EM AYA, les dades de
consum de s’Estremera per part d’aquesta empresa des de maig
de 2007, són les següents (en m 3).
Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

F)

A la Pregunta RGE núm. 1802/16, del diputat Sr.
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla estratègic de subvencions del FOGAIBA.

A la Pregunta RGE núm. 1969/16, de la diputada Sra.
Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari M ixt, relativa a
fons per al patrimoni natural i biodiversitat.

El Pla estratègic de subvencions de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’exercici de 2016 es va publicar en el
BOIB del mes de febrer de 2016.

No s’ha executat cap inversió ni projecte, atès que la
comunitat autònoma de les Illes Balears no ha rebut aquests
ajuts.

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

A la Pregunta RGE núm. 1803/16, del diputat Sr.
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla estratègic de subvencions de la Conselleria de
M edi Ambient, Agricultura i Pesca.

A les Preguntes RGE núm. 1988/16 a 1991/16, del
diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a noms equip directiu, nom
del director, noms del departament d’art i nom de la
professora d’art de l’IES Josep M aria Llompart.

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
8 de febrer.

Tots els noms solAlicitats es troben a la web de l’IES Josep
Maria Llompart: http://www.iesllompart.cat/personal-del-centre
Palma, 23 de març de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà.

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 al 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
E)
A la Pregunta RGE núm. 1968/16, de la diputada Sra.
Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari M ixt, relativa
fons per al patrimoni natural i biodiversitat.
Des de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat
no es té constància de cap quantitat rebuda en concepte d’ajuts
estatals des del Fons per al Patrimoni Natural i Biodiversitat
des de la seva aprovació per llei l’any 2007.
El Govern de l’Estat aprova anualment els compromisos
financers de la Conferència Sectorial de Medi Ambient, que
inclouen els Parcs Nacionals, foment del compostatge i
protecció de la biodiversitat. En l’any 2014 es varen aprovar els
criteris de distribució aprovats per la Comissió Estatal per al
patrimoni natural i la biodiversitat, i l’any 2015 l’Estat en va
destinar 1 milió d’euros a aquest fons. La comunitat autònoma
de les Illes Balears no ha rebut directament, fins ara cap
quantitat procedent dels ajuts d’aquest fons.
Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2067/16, del diputat Sr.
M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment de la Llei de patrimoni natural i de
la biodiversitat, 2.
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha
elevat proposta al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i
Alimentació per tal de redactar conjuntament, com preveu
l’article 61.5 esmentat pel diputat, una estratègia de resposta a
la presència d’ofidis invasors a les Pitiüses, ja que és el cas amb
implicacions més complexes en relació a espècies invasores a
l’arxipèlag.
Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 2068/16, del diputat Sr.
M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment de la normativa d’alAlergògens.
El Reglament 1169/2011, estableix l’obligació de donar
informació sobre els alAlergògens presents a qualsevol aliment
que es presenti al consumidor final.
La Conselleria de Salut, ha introduït dins la programació del
control oficial i dins les actuacions inspectores, el control de
l’aplicació de la normativa europea i espanyola de control
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d’alAlergògens, tant la normativa europea al seu Reglament
1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària
facilitada al consumidor, com a l’espanyola, amb el Reial
Decret 126/2015, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la norma
general relativa a la informació alimentària dels aliments que
es presenten sense envasar per a la venda al consumidor final
i a les colAlectivitats, dels envasats en els llocs de venda petició
del comprador i dels envasats pels titulars de comerç a la
menuda.

tractament unitari i integrat de tots els residus inclosos en el
present Pla director sectorial prèvia execució de les obres
relatives a la construcció de les plantes previstes amb tal
objecte pel present pla.

Per donar compliment a aquest precepte, el Servei de
seguretat alimentària de la GGSPiP ha dut a terme les següents
accions:
- Un actiu programa d’informació a consumidors i
operadors econòmics
- Formació del personal inspector quan a la presència o
absència d’alAlèrgens als aliments i les formes de control de
la informació al consumidor.
- Inclusió de la inspecció del correcte etiquetatge
d’alAlèrgens en l’àmbit de les auditories i inspeccions, així
com de les bones pràctiques a fi i efectes de minimitzar les
contaminacions creuades.
- Campanyes de presa de mostres per comprovar la
correcta implementació de la normativa d’alAlèrgens, i
concretament per comprovar que quan a l’etiquetatge d’un
aliment no hi figuren alAlèrgens, aquest aliment
vertaderament està exempt d’alAlèrgens en la seva
composició.

A l’article 14 s’indica que es permetrà la utilització dels
llots en el sector agrícola si el cabdal d’aigües residuals és
inferior a 10.000 m 3 anuals (suposaria un cabdal de 27 m 3 al
dia), o quan s’acrediti la demanda real dels llots.

Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 2069/16, del diputat Sr.
M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment de la normativa d’alAlergògens, 2.

A l’article 13.B) s’estableix que el Consell Insular d’Eivissa
i Formentera realitzarà el tractament de llots de les EDAR
mitjançant les tècniques de metanització o compostatge en
funció de la naturalesa d’aquests.

A la disposició transitòria segona, en el punt 5, es
concedeix un termini màxim de 30 mesos des de l’entrada en
vigor de la norma (és a dir, des del 15 d’abril de 2001) fins a la
posada en marxa de la planta de metanització/compostatge de
llots. A la disposició transitòria quarta, es disposa que mentre
es realitzi la construcció es continuarà amb la utilització directa
dels llots en el sector agrícola.
Malgrat que el termini per a la posada en marxa de la planta
de metanització/compostatge va acabar fa més de 12 anys, la
planta no està construïda i els fangs es segueixen aplicant al
terreny.
Donat el caràcter turístic de l’illa d’Eivissa i la dimensió
mitjana de les finques, cada any és més difícil trobar propietaris
que permetin l’aplicació de llots en els seus terrenys durant els
mesos d’estiu, ja que no volen tenir possibles problemes amb
els veïnats.
Després dels greus problemes soferts durant l’estiu de 2015,
s’està treballant amb el Consell Insular d’Eivissa, que és
l’òrgan competent, per buscar una solució de cara a l’estiu de
2016.
Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

No podem donar resposta a aquesta pregunta perquè el
sistema d’informació disponible no permet discriminar fins a
ítems tan concrets.
No obstant això, els tècnics de seguretat alimentària han
incorporat el control d’alAlèrgens en l’activitat de control
ordinària. Durant l’any 2015 es feren 9.541 unitats de control
en seguretat alimentària.
Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 2071/16, del diputat Sr.
M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fangs a l’EDAR de Santa Eulària del Riu.
El Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans
d’Eivissa i Formentera (aprovat definitivament pel Decret
46/2001, de 30 de març) disposa, en el seu article 6.3.B) que
correspon al Consell Insular d’Eivissa i Formentera el

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 2072/16, del diputat Sr.
M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fangs a l’EDAR de Santa Eulària del Riu, 2.
El Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans
d’Eivissa i Formentera (aprovat definitivament pel Decret
46/2001, de 30 de març) disposa, en el seu article 6.3.B) que
correspon al Consell Insular d’Eivissa i Formentera el
tractament unitari i integrat de tots els residus inclosos en el
present Pla director sectorial prèvia execució de les obres
relatives a la construcció de les plantes previstes amb tal
objecte pel present pla.
A l’article 13.B) s’estableix que el Consell Insular d’Eivissa
i Formentera realitzarà el tractament de llots de les EDAR
mitjançant les tècniques de metanització o compostatge en
funció de la naturalesa d’aquests.
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A l’article 14 s’indica que es permetrà la utilització dels
llots en el sector agrícola si el cabdal d’aigües residuals és
inferior a 10.000 m 3 anuals (suposaria un cabdal de 27 m 3 al
dia), o quan s’acrediti la demanda real dels llots.
A la disposició transitòria segona, en el punt 5, es
concedeix un termini màxim de 30 mesos des de l’entrada en
vigor de la norma (és a dir, des del 15 d’abril de 2001) fins a la
posada en marxa de la planta de metanització/compostatge de
llots. A la disposició transitòria quarta, es disposa que mentre
es realitzi la construcció es continuarà amb la utilització directa
dels llots en el sector agrícola.
Malgrat que el termini per a la posada en marxa de la planta
de metanització/compostatge va acabar fa més de 12 anys, la
planta no està construïda i els fangs es segueixen aplicant al
terreny.
Donat el caràcter turístic de l’illa d’Eivissa i la dimensió
mitjana de les finques, cada any és més difícil trobar propietaris
que permetin l’aplicació de llots en els seus terrenys durant els
mesos d’estiu, ja que no volen tenir possibles problemes amb
els veïnats.
Després dels greus problemes soferts durant l’estiu de 2015,
s’està treballant amb el Consell Insular d’Eivissa, que és
l’òrgan competent, per buscar una solució de cara a l’estiu de
2016.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 2610/16, del diputat Sr.
Andreu A lcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mitja de pagament a proveïdors a
31/12/2015.
Podeu trobar el període mitjà de pagament a la pàgina web
de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,
seguint aquesta ruta: Conselleria d’Hisenda i AAPP > Finances
del Sector Públic (requadre del lateral de la dreta a la web) >
Pressuposts i Finançament > Estabilitat Pressupostària >
Període mitjà de pagament a proveïdors.
Palma, 18 de març de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 2611/16, del diputat Sr.
Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aportació global que fa el Govern de
les Illes Balears a cadascun dels consells insulars.
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental no
és gestor de residus i no pot fer altra cosa que llevar els llots de
les diferents depuradores de l’illa d’Eivissa al punt de
tractament que indiqui el Consell Insular d’Eivissa, que com
s’ha esmentat és l’òrgan competent en aquesta matèria.

223.882.738 i
44.101.462 i
50.577.721 i
7.710.971 i

Palma, 18 de març de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

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

Ordre de Publicació
P)

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 2609/16, del diputat Sr.
Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a import d’operacions del pendent de
pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament.
Podeu trobar el període mitjà de pagament a la pàgina web
de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,
seguint aquesta ruta: Conselleria d’Hisenda i AAPP > Finances
del Sector Públic (requadre del lateral de la dreta a la web) >
Pressuposts i Finançament > Estabilitat Pressupostària >
Període mitjà de pagament a proveïdors.
Palma, 18 de març de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

A les Preguntes RGE núm. 2679/16 a 2682/16, del
diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les
Illes Balears amb els Consells de Formentera, d’Eivissa, de
M enorca i de M allorca.
El deute a 31 de desembre de 2015 és de 1.346.915,36 i
El deute a 31 de desembre de 2015 és de 5.636.280,84 i
El deute a 31 de desembre de 2015 és de 4.710.112,66 i
El deute a 31 de desembre de 2015 és de 24.328.970,29 i
Palma, 18 de març de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.
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Ordre de Publicació

Q)

U)

A la Pregunta RGE núm. 2702/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressupost per a investigació sanitària.

A la Pregunta RGE núm. 2720/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes de futur quan a la investigació
sanitària.

819.500,00 i.
Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2703/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressupost per a investigació sanitària,
2.

La Conselleria de Salut impulsa la recerca sanitària a través
de projectes principals com per exemple:
- Consolidació i acreditació de l’Institut d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears.
- Pla estratègic de Recursos Humans en Recerca.
- Pla de mecenatge de la recerca sanitària.
- Pla sectorial d’impuls de la recerca sanitària a Menorca,
Eivissa i Formentera.
- Pla d’innovació i transferència sanitària.
- Implantació dels estudis de medicina.
Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

0 i.
Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 2721/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a colAlaboració entre el CSIC i la CAIB.

S)
A la Pregunta RGE núm. 2706/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressupost per a investigació sanitària,
3.

La Conselleria de Salut i el CSIC estan mantenint converses
per tal d’establir un nou marc de colAlaboració amb l’objectiu
comú d’impulsar la recerca en salut i la cultura científica.
Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

El pressupost per investigació sanitària de la CAIB és de
819.500,00 i. Aquest pressupost no es dirigeix de forma
específica a grups d’investigació determinats.
Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 2722/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a colAlaboració entre el CSIC i la CAIB,
2.

T)
A les Preguntes RGE núm. 2712/16 i 2713/16, de la
diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a relació convenial entre la
CAIB i el CSIC i a relació convenial entre la CAIB i el
CSIC, 2.
Actualment, la Conselleria de Salut es troba en període de
liquidació del Conveni de colAlaboració entre el Consell
Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) y la Fundació
Caubet-Cimera Illes Balears, per la colAlaboració en la recerca
en l’àrea de salut i patologia respiratòria, a conseqüència de la
denúncia d’aquest conveni per part del CSIC amb data
28/09/2015 que determina la finalització de vigència d’aquest
conveni a data 31/12/2015.
Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

La Conselleria de Salut no té cap partida pressupostària
prevista amb la finalitat per la qual es demana.
Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 2723/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes de futur en el marc de
colAlaboració entre el CSIC i la CAIB.
La Conselleria de Salut i el CSIC estan mantenint converses
per tal d’establir un nou marc de colAlaboració amb l’objectiu
comú d’impulsar la recerca en salut i la cultura científica.
L’abast d’aquesta colAlaboració no es troba encara definit.
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Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 2733/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a instalAlacions de l’Hospital Son Espases
per una futura facultat de medicina.
Les instalAlacions de l’Hospital Son Espases estan
estructuralment adaptades per acollir els estudis de medicina,
i equipades amb mobiliari docent i d’oficina. El pressupost
solAlicitat per la UIB per l’implantació dels estudis al 2016
inclou una partida per adquisició del mobiliari necessari per
acabar d’equipar els espais de laboratoris docents.
Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

Salut i UIB per a treballar sobre la seva implantació i ha
celebrat reunions periòdiques des de la seva constitució.
Per a la implantació del títol de medicina al curs 2016-17 és
necessari assolir una sèrie de tràmits, uns depenen del Govern
de les Illes Balears i de la UIB i altres depenen de diverses
instàncies del Ministeri d’Educació. Pel que fa al Govern de les
Illes Balears i a la UIB, s’ha enviat el pla d’estudis de medicina
al Consell d’Universitats per a la seva avaluació tècnica per
part de l’agència de qualitat ANECA, s’ha creat la Facultat de
Medicina per part del Consell de Govern de la comunitat
autònoma, la UIB ha elaborat un pressupost del cost que suposa
la implantació del títol de medicina i en base a aquest
pressupost, s’està finalitzant la redacció d’un conveni de
finançament entre el Govern de les Illes Balears i la UIB.
El pressupost elaborat per la UIB indica que el cost màxim
quan estiguin implantats els 6 cursos del títol serà de 3,7
milions. Pel que fa al Ministeri d’Educació, l’agència de la
qualitat ANECA ha d’emetre un informe favorable al pla
d’estudis enviat per la UIB. Amb aquest informe, la Conselleria
d’Educació i Universitats podrà solAlicitar davant la
Conferència General de Política Universitària les places de nou
ingrés per al títol de medicina de les Illes Balears al curs
2016-17.

Z)
A la Pregunta RGE núm. 2734/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a zones destinades a laboratoris.
Els espais destinats a laboratoris per a les assignacions
experimentals dels primers cursos a l’Hospital Son Espases són
els següents:
- Al mòdul 1H (nivell -1)
- 2 laboratoris docents
- 1 sala polivalent
- 1 magatzem
- Al mòdul 2 de Ciències Morfològiques (nivell -1 nivell
-2)
- 1 laboratori d’habilitats clíniques
- 1 sala de dissecció-demostració
- 1 osteoteca
- 1 magatzem
- 2 sales de preparació de peces anatòmiques
- 3 vestuaris
- 1 sala de càmeres frigorífiques
- 1 sala de recepció de cadàvers
Palma, 21 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 2735/16 a 2737/16, de la
diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a cost del estudis de
medicina, inici dels estudis de medicina en el curs 2016/2017
i cost dels estudis de medicina, 2.
El Govern està fent feina per a implantar els estudis de
medicina a Balears en el curs 2016-17. Des de setembre de
2015 hi ha una comissió mixta de les conselleries d’Educació,

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

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 2873/16, 2875/16, 2877/16,
2879/16 i 2881/16, de la diputada Sra. M isericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a cost de la vacuna del VPH als anys 2011, 2012,
2013, 2014 i 2015.
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

47,87 i
31,16 i
31,16 i
29,16 i

Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 2882/16 a 2889/16, de la
diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a pressupost per a vacunes
1 a 8.
Any
2009
2010
2011
2012
2013

Pressupost
3.188.617,00
3.621.000,00
3.621.000,00
4.924.679,00
4.513.753,00

Executat
3.128.884,83
3.559.056,28
2.918.823,72
3.787.035,11
3.444.712,74

BOPIB núm. 43 - 29 d'abril de 2016
2014 4.521.780,00
2015 4.309.795,00

3.435.587,27
3.592.254,45

Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 2913/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de radioteràpia, 4.
Tots els inclosos en l’oferta tècnica de l’adjudicatària,
segons contracte d’adjudicació de febrer de 2015.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 2900/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a caps de servei del 061.

Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Especialitat: Cap de Servei d’Atenció a urgències 061
Llinatges: Unzaga Ercilla
Nom: Iñaki
Nomenament: 06/03/2012

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 2914/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de radioteràpia, 5.

Especialitat: Central de Coordinació Urgències Mèdiques
Llinatges: Díaz Paradela
Nom: Mª Antonia
Nomenament: 01/12/2015

Tots els inclosos en l’oferta tècnica de l’adjudicatària,
segons contracte d’adjudicació de febrer de 2015.
Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Especialitat: Cap de Servei de RRHH
Llinatges: Frau Piris
Nom: Pilar
Nomenament: 23/06/2008

Ordre de Publicació
AI)

Palma, 1 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 2905/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pròrroga del contracte amb la
Policlínica M iramar.

A la Pregunta RGE núm. 2932/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractes que té previst treure el Servei
de Salut.
Actualment s’estan planificant i ordenant les prioritats, per
tal de complir amb la llei de contractes.
Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Està previst en la pròrroga del contracte, adjudicat el
desembre de 2015.

Ordre de Publicació
AJ)

Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 2912/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de radioteràpia, 3.
Contempla els nivells de qualitat inclosos a la plica tècnica
del contracte, adjudicat en febrer de 2015.
Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

A la Pregunta RGE núm. 2934/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transport sanitari aeri.
Mantenir la vigència del contracte i, iniciar una anàlisi de
disponibilitats de serveis perduts durant l’anterior legislatura.
Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 2935/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou concurs de transport aeri.
Revisar la situació actual, corregir els errors causats per la
impugnació dels expedients anteriors i, iniciar la licitació i la
pròrroga en el seu cas.
Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 2937/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a especialitats mèdiques que han cobrar
per activitat extraordinària a l’Hospital de Son Espases.
-

Angiologia i cirurgia vascular.
Anestesia i reanimació.
Cirurgia cardíaca.
Cirurgia general i digestiva.
Cirurgia maxilAlofacial.
Cirurgia plàstica.
Cirurgia toràcica.
Neurocirurgia.
Oftalmologia.
Otorinolaringologia.
Radiologia.
Trauma i cirurgia ortopèdica adults.
Trauma i cirurgia ortopèdica infantil.
Urologia.

Palma, 1 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AM )
A la Pregunta RGE núm. 2938/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a preu de la jornada extraordinària.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 2939/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a distribució per grups professionals del
pagament de l’activitat extraordinària.
El pagament de l’activitat extraordinària no es distribueix
per grups professionals.
Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AO)
A les Preguntes RGE núm. 2940/16, 2941/16, 2943/16 i
2944/16, de la diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris A1, A2, C1 i C2 que han cobrat
activitat extraordinària.
En aquests moments s’està executant el pla de xoc per
reduir les elevades llistes d’espera que hem trobat en iniciar
aquesta legislatura. D ins el pressupost d’enguany aprovat pel
Parlament s’ha prioritzat políticament aquest tema destinant-hi
14M i.
Palma, 1 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 2942/16, de la diputada Sra.
M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pagament de l’activitat extraordinària
el 2016.
No. A aquest Govern li preocupen les persones i per aquest
motiu es va presentar i s’està executant un Pla de xoc per reduir
l’elevada llista d’espera que trobàrem a juliol de 2015.
Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

El cost ve condicionat en funció de l’activitat que realitzi.
Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 3012/16, de la diputada Sra.
M argaret M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a disminució salinitat dels aqüífers.
Atès que la normativa actual permet extraccions a masses
sobreexplotades, a mig termini es preveu la revisió anticipada
del Pla Hidrològic.
Mentre es du a terme aquesta revisió es preveu
disminució de la pressió sobre els aqüífers, gestionant
demanda i incrementant l’oferta, de forma que durant
temporada baixa s’alleugeri la pressió sobre els recurs i

la
la
la
es
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pugui emmagatzemar el màxim d’aigua de pluja per a tenir-la
disponible durant la temporada alta.
1. Gestió de la demanda > foment de l’estalvi, millora de
xarxes, campanyes de sensibilització, coordinació amb
altres administracions, implicació de diferents sectors.
2. Increment de l’oferta > reutilització d’aigües residuals,
millores en les dessaladores, assessorament tècnic a
municipis.
Palma, 23 de març de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 3014/16, de la diputada Sra.
M argaret M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pèrdua d’aigua a les xarxes
d’abastiment.
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3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei
RGE núm. 3206/16, de modificació de la Llei 1/1992, de 8
d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn
humà, i obertura del termini de presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril de 2016, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra, en sessió de dia 19 d'abril d'enguany, la
proposició de llei esmentada, acorda, conformement amb
l'establert per l'article 131.6 del Reglament de la cambra,
trametre-la a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial i obrir el termini perquè s'hi puguin presentar
esmenes que serà de 15 dies, a comptar des del dia següent al
de la publicació d'aquest acord al BOPIB.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

El Pla hidrològic actual permet pèrdues de xarxa de fins al
30%. Només ne cas que sigui superior es preveu que les
administracions locals elaborin un Pla de gestió de la demanda.
Es preveu la revisió anticipada del Pla amb la disminució
d’aquest màxim de pèrdues.

Ordre de Publicació

Mentre s’ha informat de les pèrdues de les xarxes a la
ciutadania i s’ha instat els ajuntaments a millorar les seves
infraestructures.

B)

La competència del manteniment i gestió de les xarxes és
estrictament municipal. El fet que els darrers anys no s’hagi
invertit en el manteniment de les xarxes es deu a una mala
gestió o a la no recuperació dels costos del cicle integral de
l’aigua prevista a la normativa vigent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril de 2016, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abastiment d'aigua en els mesos d'estiu,
inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 26 d'abril de
2016, per la pregunta RGE núm. 6600/16, relativa a efectes de
les polítiques del Govern en la creació de llocs de feina.

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

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 6334/16.

Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita RGE 2766/16, 2767/16,
2770/16 a 2773/16, 2867/16 a 2869/16 i 2872/16 a 2905/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia27 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6365/16, presentat per la diputada M isericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'establert a l'article 168.2 del Reglament de la cambra, acorda
que s'incloguin a l'ordre del dia de la propera sessió de la
Comissió de Salut les preguntes esmentades, relatives a criteris
d'avaluació per a la construcció de noves infraestructures
sanitàries, a reunions en relació amb l'aprofitament de les
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instalAlacions de l'antic Son Dureta, a informació als portaveus
dels partits polítics sobre les actuacions a l'antic Son Dureta, a
estudi i quantificació sobre l'aprofitament de les instalAlacions
de Son Dureta, a calendari vacunal (1 i 2), a vacuna
pneumocòccica i el seu cost real, a vacuna del VPH i cost (1 a
2), a pressupost per a vacunes (1 a 8), a prioritats de la
Conselleria de Salut, a caps de servei dels hospitals Son
Espases, Son Llàtzer, M anacor, Inca, M ateu Orfila, Can Misses
i Formentera i del 061, a coordinadors dels centres de salut
d'atenció primària de Mallorca, de M enorca i d'Eivissa, a cost
de l'assistència públicoprivada i a pròrroga del contracte amb
la Policlínica Miramar.
Palma, a 27 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

