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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
31 de maig de 2016, aprovà la Llei de modificació de la
disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març,
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
LLEI DE M ODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ
ADDICIONAL NOVENA DE LA LLEI 3/2007, DE 27
DE M ARÇ, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE LA
COM UNITAT AUTÒNOM A DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
Als pressupostos de l'Estat de 1991 es va estipular que a
tots els funcionaris de carrera que haguessin exercit un alt
càrrec de l'Administració des del 5 de juliol de 1977 se'ls
premiava, una vegada finalitzat el seu mandat, amb la
consolidació del nivell màxim. A aquests funcionaris del
Govern central s'hi varen sumar els de les disset comunitats
autònomes, cinquanta-dues províncies i les seves corresponents
entitats locals, òrgans judicials, Unió Europea i d'altres
organismes públics. A dia d'avui i d'acord amb el que preveuen
l'article 87.3 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, i la disposició addicional novena de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el personal funcionari de carrera
de qualsevol nivell de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears o de les entitats públiques que en
depenen, i el personal estatutari al servei de la sanitat pública
autonòmica tenen dret a percebre un complement salarial
vitalici recollit com “complement de destinació” (i
comunament conegut com nivell 33) en la quantia que la Llei
de pressupostos generals de l'Estat fixa anualment per als
directors generals de l'Administració de l'Estat. Aquest
complement el comencen a percebre els funcionaris quan es
reincorporen al servei actiu després d'haver exercit durant dos
anys continuats, o tres amb interrupció, determinats càrrecs
polítics.
Aquest complement té caràcter vitalici i és un privilegi
mancat de base raonable pels motius que s'enumeren a
continuació:
a) Premia els funcionaris que han exercit funcions
polítiques amb el màxim nivell retributiu sense haver passat
pels processos de promoció interna que costosament afronten
tots els seus companys que no han exercit un càrrec polític.
b) El funcionari de carrera cobra aquest complement vitalici
sense exercir les seves tasques conformement amb el nivell
consolidat de director general.

c) Els ciutadans que accedeixen a la política des de
l'empresa privada no perceben aquest plus, la qual cosa és un
greuge comparatiu injustificat i una discriminació prohibida per
la Constitució Espanyola.
d) Aquest complement suposa una important càrrega
econòmica per als pressupostos generals d'un territori, càrrega
que recau sobre el ciutadà del carrer, que veu com s'han retallat
les partides corresponents a educació, sanitat i serveis socials
i com, entre les iniciatives que adopten els governs per tractar
de reduir les despeses de l'administració, no figura l'eliminació
d'aquest complement salarial.
Avui dia ja són tres les comunitats autònomes que han
eliminat aquest privilegi: Castella-La Manxa, Principat
d'Astúries i Extremadura.
El Parlament de les Illes Balears i sobretot el Govern balear
tenen la responsabilitat de gestionar la despesa pública invertint
en el que és necessari i reverteix en el benestar del ciutadà. Una
bona redistribució dels recursos evitarà l'indesitjable augment
d'impostos al contribuent. I també l'evitarà l'eliminació de les
despeses supèrflues, com per exemple aquest nivell 33, un
privilegi que la classe política s'ha concedit a si mateixa
mitjançant una legislació feta a mida.
Per últim, s’ha de deixar constància que aquesta llei dóna
una nova redacció a l’article 9 del Decret llei 5/2012, d’1 de
juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques, relatiu a la suspensió de la
prolongació de la permanència en el servei actiu.
Article únic
Es modifica la disposició addicional novena de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el següent tenor
literal:
“Disposició addicional novena
1. Se suprimeix el dret a la percepció del complement
retributiu regulat a la disposició addicional novena de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, prèvia a l’entrada
en vigor de la present llei, i, abans, a l’article 30 de la Llei
20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública; a l’article 18 de la Llei
12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública; a l’article 12.5 de la
Llei 6/1992, de 22 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1993; i a
l’article 8.4 de la Llei 11/1991, de 13 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 1992.
D’acord amb això, els empleats públics de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i el personal de les entitats integrants del sector
públic autonòmic, inclòs el dels consells insulars, el de les
entitats locals, el de la Universitat de les Illes Balears i el
dels òrgans estatutaris que, de conformitat amb la legislació
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esmentada en el paràgraf anterior, tenguin reconegut el dret
a percebre el complement retributiu previst en aquesta
legislació, no l’han de percebre.

haurà d’anar acompanyada d’un informe de la Secretaria
General o òrgan equivalent en matèria de personal on la
persona solAlicitant presti els seus serveis, en el qual
s’acrediti de manera fefaent la circumstància justificativa de
la necessitat de la prolongació del servei; i d’un informe
favorable de la Comissió de Personal de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. De conformitat amb el que estableix l’article 87.3 del
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
el que disposa l’apartat anterior d’aquesta disposició també
és aplicable als empleats públics de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i al personal de les
entitats integrants del sector públic autonòmic, inclòs el
dels consells insulars, el de les entitats locals, el de la
Universitat de les Illes Balears subjecte a la legislació de la
funció pública autonòmica, i el dels òrgans estatutaris, que
tenguin reconegut aquest complement retributiu amb
fonament en l’article 87.3 esmentat o en la legislació estatal
prèvia en la matèria.”

3. En els supòsits de les lletres c) i d) de l’apartat 1 anterior,
les autoritzacions de prolongació de la permanència en el
sector actiu estaran condicionades a la certificació, per part
dels serveis de prevenció on la persona interessada presti
serveis, de la capacitat funcional necessària per al
compliment de les tasques i funcions pròpies del lloc de
treball que s’ocupa.
4. Es mantenen les autoritzacions de prolongació en el
servei actiu vigents a l’entrada en vigor d’aquest decret llei,
que s’han d’entendre concedides per anualitats a comptar
des de la data de jubilació o, en cas de personal docent, fins
a la finalització del curs escolar. A partir de l’entrada en
vigor d’aquest decret llei, i una vegada acabada l’anualitat
o el curs escolar corresponent, aquestes autoritzacions
només es poden prorrogar en els casos i de la manera que
s’indiquen en els apartats 1.a) i 2 d’aquest article.”

Disposició addicional única
Es modifica l’article 9 “Suspensió de la prolongació de la
permanència en el servei actiu”, del Decret llei 5/2012, d’1 de
juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques, que queda redactat de la manera
següent:
“Article 9
Suspensió de la prolongació de la permanència en el servei
actiu

Disposició final
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 31 de maig de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1. D’acord amb l’article 67.3 del text refós de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, només es pot autoritzar
la prolongació en la permanència en el servei actiu en els
supòsits següents:
a) En tot cas, quan la persona interessada no hagi
complert el període mínim de cotització per causar dret a la
pensió de jubilació, i pel temps indispensable per completar
aquest període.
b) En el cas de personal docent, quan sigui necessari per
acabar el curs escolar, i pel temps indispensable per a això.
c) En els casos que regula el Pla d’ordenació de
recursos humans a què fa referència l’article 26.2 de la Llei
55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal
estatutari.
d) Quan, com a conseqüència de la jubilació forçosa de
la persona interessada, la prestació de determinats serveis
essencials pugui resultar afectada per la manca o la
insuficiència de professionals.
2. En els casos a què es refereixen les lletres a), b) i d) de
l’apartat anterior, la concessió de l’autorització s’ha de fer
pel termini indispensable corresponent, a solAlicitud de la
persona interessada, presentada amb una antelació mínima
de dos mesos abans de la data de jubilació.
Així mateix, en el cas a què es refereix la lletra d) de
l’apartat anterior, la solAlicitud de prolongació del servei
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Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de maig de 2016, aprovà la Llei per a la recuperació de
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el
franquisme.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
B)
LLEI PER A LA RECUPERACIÓ DE PERSONES
DESAPAREGUDES DURANT
LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISM E
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor de
qui va patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la
dictadura per raons polítiques, ideològiques o de creença
religiosa, va suposar un nou impuls legislatiu important en el
reconeixement dels drets d’aquelles persones que no havien
obtingut encara una reparació integral en tot el període
democràtic. En concret, s’hi va establir el dret a la reparació
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moral i a la recuperació de la memòria personal i familiar, el
dret a obtenir una declaració de reparació i reconeixement
personal, el dret a prestacions, a pensions d’orfenesa i
indemnitzacions i, així mateix, el dret a accedir a fons
documentals dipositats en arxius públics.
Aquesta llei, a més, també preveu obligacions per als
poders públics, en distints àmbits, entre els quals destaca tot el
que envolta la localització de persones desaparegudes
violentament durant la Guerra Civil i el franquisme. D’acord
amb l’exposició de motius de la llei, es recullen diversos
preceptes (articles 11 a 14) que, “atenent també en aquest àmbit
una molt legítima demanda de no pocs ciutadans, que ignoren
el parador dels seus familiars, alguns encara en fosses comunes,
preveuen mesures i instruments perquè les administracions
públiques facilitin, als interessats que ho solAlicitin, les tasques
de localització, i, si escau, identificació dels desapareguts, com
una última prova de respecte cap a ells”.
Amb aquest objectiu, la Llei 52/2007 estableix que les
administracions públiques competents facilitaran la indagació,
la localització i la identificació dels desapareguts; elaboraran
i posaran a disposició dels interessats mapes de fosses;
preservaran i protegiran els terrenys on es localitzen les fosses
comunes; i regularan les activitats de localització i identificació
de les restes de les persones desaparegudes. Aquesta regulació
ha d’incloure l’autorització de prospeccions, la regulació de
l’accés a terrenys que siguin de titularitat privada, l’establiment
del procediment i de les condicions per recuperar, identificar i
traslladar restes i, així mateix, l’autorització de les
exhumacions que es practiquin.
A la comunitat autònoma de les Illes Balears no hi ha hagut
un desplegament normatiu en cap aspecte de la Llei 52/2007.
Aquest fet ha suposat la indefensió de nombroses famílies de
desapareguts i de les associacions que les representen perquè,
excepte en casos comptats, les institucions autonòmiques i
locals no han assumit la seva obligació, com a administracions
públiques, de facilitar la recerca dels desapareguts de la Guerra
Civil i de la dictadura, davant la problemàtica específica que
s'ha d'afrontar tant a l'hora d'indagar on són els desapareguts
com en tot el procés d'intervenció d'una fossa comuna on es
troben restes humanes. No es tracta de restes arqueològiques en
el sentit estricte del terme sinó de restes de persones amb signes
de mort violenta fa gairebé vuitanta anys, enterrades la majoria
de forma clandestina en clots excavats en cementiris o a prop
d'aquests, però també llençades a pous i avencs. En concret, es
calcula que hi ha 56 fosses a Mallorca, Eivissa i Formentera, i
queda per investigar si a M enorca n’hi ha fora dels cementiris.
Malgrat aquest buit jurídic, dues associacions, Memòria de
Mallorca i el Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera, han
realitzat els darrers deu anys aquesta tasca de forma voluntària
i compromesa cercant prop de 2.000 persones que calculen que
continuen desaparegudes en territori balear: han localitzat i
coordinat els familiars dels desapareguts, han investigat el
parador d'aquestes persones a partir de les dades que es tenen
en els registres civils i arxius militars, han intentat localitzar les
fosses arreu de Mallorca, Eivissa i Formentera, han solAlicitat
una actuació conforme a la Llei 52/2007 als ajuntaments
responsables dels cementiris on es troben aquestes fosses, han
acudit als tribunals de justícia espanyols reclamant la
investigació judicial de les desaparicions forçades a Balears i,
fins i tot, han invocat la jurisdicció universal i han acudit a la

justícia argentina, que està investigant les desaparicions
forçades de la G uerra Civil i del franquisme a tot el territori
espanyol.
Ho han fet amb rigor, amb la colAlaboració ocasional de
comptades administracions públiques, i sempre a partir d'una
estreta relació amb les famílies dels desapareguts, per la qual
cosa són una referència bàsica i imprescindible a l'hora
d'aplicar aquesta llei per a la recuperació de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme. El
Govern de les Illes Balears va signar un conveni amb Memòria
de Mallorca el 2010 i un altre amb el Fòrum per la Memòria
d'Eivissa i Formentera el 2011 per a l'elaboració d'un mapa de
fosses a cadascuna d'aquestes illes, i ambdós foren presentats
el 2011. Cap actuació pública no es va derivar d'aquests mapes:
no s'ha incorporat el mapa balear al mapa espanyol publicat pel
Ministeri de Justícia ni s'ha procedit a la prospecció i la
intervenció de cap fossa per part del Govern, i les famílies
continuen solAlicitant la localització dels seus desapareguts però
cap administració pública no ha assumit o ningú no li ha
assignat aquesta competència.
Amb aquesta llei es pretén complir amb les obligacions que
té Espanya amb les víctimes de les desaparicions de la Guerra
Civil i del franquisme, i també amb els que són els seus
familiars. El Grup de treball sobre desaparicions forçades, el
Comitè sobre desaparicions forçades i el Relator especial sobre
justícia transicional han posat de manifest que les mesures
derivades de la Llei 52/2007 no representen una reparació
adequada. És en aquest context que aquesta llei estableix que
el Govern balear tindrà la competència en matèria de
localització i identificació de persones desaparegudes
violentament per raons polítiques, ideològiques i religioses, i de
prospecció i intervenció en les fosses de la Guerra Civil i del
franquisme en el territori balear, per quatre motius fonamentals.
En primer lloc, perquè és necessari actuar amb urgència,
celeritat i eficàcia en matèria de desaparicions forçades. La
urgència i la celeritat són essencials per l'edat avançada de
molts dels familiars i testimonis que varen veure amb vida per
darrera vegada les persones desaparegudes durant la Guerra
Civil i la dictadura. L'eficàcia és bàsica per afrontar la recerca
de les persones desaparegudes i no allargar més l'espera dels
familiars. La fortalesa de la nostra democràcia es mesurarà per
la capacitat de gestionar i solucionar de forma efectiva
situacions com aquesta.
Només amb un procés institucional i coordinat des del
Govern, i sempre amb una estreta colAlaboració amb les
associacions memorialistes i les administracions i institucions
públiques, es garantiran l'eficàcia, la celeritat, la coherència i la
responsabilitat necessàries per afrontar tot el procés de recerca
dels desapareguts.
En segon lloc, perquè aquesta llei per a la recuperació de
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme
es planteja d'acord amb la consideració de les desaparicions
forçades com a possibles crims contra la humanitat, i perquè és
l’Estat (entès com un tot, incloent els governs centrals i
autonòmics, els ajuntaments, l’administració de justícia i el
conjunt d’administracions públiques) qui hauria d’investigar i
aclarir aquests crims i, com a part de la investigació, procedir
a l’exhumació de les restes localitzades en les fosses. Es
recullen així les observacions dels òrgans internacionals que
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constaten que un estat no pot delegar en les famílies ni en les
associacions aquesta tasca.
En tercer lloc, perquè decidir el destí de les fosses i
respondre per les actuacions que s'hi realitzin és una
responsabilitat dels poders públiques en la qual s’ha d’atendre
la voluntat dels familiars. En aquesta llei s'estableix que totes
les fosses han de ser com a mínim localitzades, senyalitzades,
protegides i preservades d'acord amb Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. La
prospecció i la intervenció, als efectes d’investigar les
circumstàncies en què es varen enterrar les persones que s’hi
trobin, i d’identificar-les, dependran de si són viables o no i
caldrà decidir quines s'intervenen. En aquesta tasca hi ha
d’haver una resposta pública, hi ha d’haver una autoritat
pública que assumeixi l’existència d’aquestes fosses, es
comprometi a investigar qui hi ha en aquestes fosses, a posar
tots els mitjans possibles a disposició d’aquesta investigació i,
a més, a donar una explicació als familiars interessats en una
exhumació quan aquesta no es pugui realitzar perquè no és
viable, i procedir a una altra via de reparació com és la
protecció i la identificació de la fossa segons el règim de la Llei
de patrimoni de les Illes Balears.
Finalment, tampoc no es pot deixar tota aquesta
responsabilitat en mans d'unes poques administracions locals
perquè no totes tenen els mateixos recursos econòmics i
personals a l’hora de procedir a investigar i exhumar les fosses,
i perquè es deixaria la decisió a l’existència o no de la voluntat
política i sovint personal de qui governa en un moment i en un
lloc determinats. Això està causant ja greus discriminacions
entre els familiars dels desapareguts, ja que en unes comunitats
autònomes algunes despeses són sufragades pel govern
autonòmic, en altres se subvencionen directament les
associacions, en alguns municipis l’ajuntament s’hi implica i du
la iniciativa de l’exhumació, i, en la resta de casos, no hi ha cap
política pública que permeti dur endavant investigacions i
exhumacions, i els familiars, a través de les associacions
memorialistes, han acudit a una convocatòria de subvencions
que es va paralitzar el 2011. A més, la repressió que va portar
les persones desaparegudes fins a les fosses es va estendre a tot
el territori de cada illa, de manera que aquestes persones
"desapareixien" en un poble o ciutat i eren assassinades en un
altre i després enterrades en aquest mateix poble o bé
traslladades a un altre. Pràcticament tots els municipis tenen
residents desapareguts enterrats a fosses repartides pel territori
de les Illes, i, encara que en el seu àmbit municipal no hi hagi
cap fossa comuna, estan interessats en la localització dels seus
residents desapareguts, d'aquí la necessitat de donar-hi una
resposta comuna i coordinada des del Govern.
Tot i que en aquesta llei es parteix de la premissa que les
exhumacions s’han de practicar en l’àmbit judicial i que el
procediment judicial ja regula com fer-ho, el nombre de
persones inhumades en una mateixa fossa, el temps
transcorregut des de les desaparicions i la necessitat d’aplicar
tècniques arqueològiques i històriques, aconsellen l’adopció de
protocols interdisciplinaris que contemplin les desaparicions,
no com a simples fets històrics o arqueològics, sinó com a fets
criminals, i que siguin aplicats per equips multidisciplinaris que
tractin els familiars com a víctimes del delicte i les fosses, així
com els cossos que s’hi trobin, com a proves del delicte. Cal
garantir, així, l’assistència psicològica i mèdica als familiars
abans, durant i després del procés d’exhumació i protegir els
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testimonis d’amenaces i coaccions a l’hora de localitzar les
fosses. En aquesta llei es preveu, per aquest motiu, l'elaboració
d'un protocol balear que delimitarà el procediment i les
autoritats competents des de l’inici fins al final de les
exhumacions i que recollirà les especificitats d'aquest procés,
de forma coordinada amb el protocol de caràcter estatal
establert en la Llei 52/2007. Així mateix, es preveu la
compareixença del Govern davant la Fiscalia per denunciar la
troballa de restes humanes amb signes de violència en fosses de
la Guerra Civil i de la dictadura.
Aquesta llei no diferencia les fosses ni per l'origen de la
repressió ni tampoc per l'origen o la condició de combatent o
civil de les persones enterrades. Els combatents morts en acció
durant la Guerra Civil havien de ser cercats i enterrats o
incinerats (convenis de Ginebra de 1906 i 1929), prèvia
identificació si era possible, i l’Estat tenia l’obligació de
protegir els llocs d’inhumació com a sepultures, com es va fer
en els països europeus que poc després de la Guerra Civil
espanyola visqueren la Segona Guerra Mundial. Pel que fa als
civils desapareguts, a la zona rebel no es varen exhumar les
fosses de civils represaliats mentre, en canvi, sí es procedí a
l’exhumació de fosses en zona republicana.
S'aprova aquesta llei amb el convenciment que arriba tard
per a centenars de persones que mai no podran ser identificades
ni trobades, perquè s’han destruït fosses i s’han perdut per a
sempre documents i testimonis, i també per a molts dels
familiars més directes dels desapareguts, que han mort esperant
recuperar les restes dels seus pares, germans i fills. La
generació dels néts és la que va prendre el relleu el 2005 a
Mallorca, i el Govern de les Illes Balears complirà amb aquesta
llei, respondrà davant aquests ciutadans i cercarà els
desapareguts de la Guerra Civil i del franquisme. L’objectiu
d’aquesta llei és fer una passa més en el reconeixement i la
memòria dels que varen patir la violència per raons
ideològiques, polítiques o religioses, i varen ser víctimes de la
Guerra Civil i el franquisme, de manera que s’avanci en la
reconciliació, la concòrdia i la justícia, en el respecte del
pluralisme i en la defensa pacífica de les idees.
Article 1
Objecte
L'objecte d'aquesta llei és:
a) D eterminar la competència del Govern de les Illes
Balears en la localització i la identificació de les persones
desaparegudes violentament per raons d’ideologia, polítiques
i religioses, durant la Guerra Civil i la dictadura franquista a les
Illes Balears i, si és possible, la recuperació i la identificació de
les seves restes.
b) Protegir i preservar les fosses de la Guerra Civil i de la
dictadura franquista en colAlaboració amb els ajuntaments i els
consells insulars.
c) Establir les pautes per a la regulació de les activitats de
localització, identificació i senyalització de fosses i llocs on es
varen produir morts violentes per raons d’ideologia, polítiques
i religioses de la Guerra Civil i la dictadura franquista en el
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, si és
possible, la seva exhumació.
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Article 2
Definicions
Als efectes d'aquesta llei:
a) Són persones desaparegudes aquelles desaparegudes en
campanya, en captivitat o de manera forçada a les Illes Balears
en relació amb la Guerra Civil i la dictadura franquista i de les
qual no se’n coneix el parador o no se n'ha recuperat el cos.
b) S'entén per desaparició forçada l'arrest, la detenció, el
segrest o qualsevol altra forma de privació de llibertat de
persones per part dels poders públics o d'organitzacions
polítiques o sindicals o amb la seva autorització, suport o
aquiescència, seguit de la negativa a admetre aquesta privació
de llibertat o a donar informació sobre el destí o el parador
d'aquestes persones, amb la intenció de deixar-les fora de
l'empara de la llei.
c) Una fossa és un lloc d'enterrament, creat de forma
artificial o aprofitant un accident natural, que no ha tengut el
tractament funerari habitual perquè és el resultat d’execucions
extrajudicials, sumàries o arbitràries vinculades amb
desaparicions forçades, crims de guerra i crims contra la
humanitat, independentment de l'origen de la repressió que han
patit les persones que s’hi troben enterrades.
Article 3
Cens de persones desaparegudes
1. El Govern de les Illes Balears, en colAlaboració amb altres
administracions públiques, institucions o entitats privades,
elaborarà un cens de persones desaparegudes i dels seus
familiars que contendrà les dades necessàries per permetre la
localització i, si escau, la identificació de les persones
desaparegudes.
2. La inscripció de persones desaparegudes es farà a instància
de:
a) Les persones que han estat els seus cònjuges, les que hi
han estat vinculades per una relació de convivència anàloga a
la conjugal, els descendents directes i els parents consanguinis
per adopció.
b) O les entitats públiques o entitats associatives entre les
finalitats estatutàries de les quals s'hi incloguin la recerca de
desapareguts, la recerca històrica o la defensa dels drets
humans.
3. El Govern adoptarà les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la protecció de dades de caràcter
personal dels familiars de desapareguts associades al cens de
persones desaparegudes d'acord amb la normativa vigent i les
emprarà per al compliment dels objectius d’aquesta llei.
Article 4
M apa de fosses
1. El Govern de les Illes Balears, en colAlaboració amb altres
administracions públiques, amb institucions i amb les
associacions i entitats privades sense afany de lucre entre les
finalitats estatutàries de les quals s'hi inclogui la recerca de
desapareguts o la recerca històrica, elaborarà i posarà a

disposició de totes les persones interessades mapes de les zones
del territori de les Illes Balears on es localitzin o, d'acord amb
les dades disponibles, es presumeixi que es poden trobar restes
de víctimes desaparegudes.
2. Es trametran aquests mapes al ministeri competent perquè
siguin inclosos en el mapa integrat de tot el territori espanyol
d'acord amb l'article 12 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre,
per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen
mesures a favor de qui va patir persecució o violència durant la
Guerra Civil i la dictadura.
3. El Govern publicarà oficialment i actualitzarà anualment els
mapes de fosses en colAlaboració amb les institucions i les
entitats que li subministrin informació.
Article 5
Actuacions sobre les fosses de la Guerra Civil i de la
dictadura franquista
1. El Govern, mitjançant la Comissió tècnica creada en aquesta
llei, analitzarà les possibilitats tècniques d'intervenció en les
fosses de la Guerra Civil i de la dictadura franquista amb
l'objectiu de cercar i identificar les restes de persones
desaparegudes i n'emetrà un informe tècnic que farà públic i
presentarà als familiars i representants de les persones
desaparegudes.
2. En cas que no sigui tècnicament viable la intervenció d'una
fossa, el Govern emprendrà les mesures necessàries per
preservar-la legalment, senyalitzar-ne la localització i el
perímetre i identificar-hi amb una placa commemorativa les
persones que presumptament s’hi troben enterrades, en
colAlaboració amb les administracions públiques afectades.
Article 6
Preservació de les fosses
1. Una vegada es localitzin les fosses sobre el terreny i se’n
procedeixi a la senyalització, el Govern instarà els consells
insulars competents a iniciar l’expedient de declaració de les
fosses com a béns d'interès cultural o béns catalogats segons les
circumstàncies de cada fossa i prenent en consideració
l'informe de la Comissió tècnica del Govern en el termini de sis
mesos.
2. Així mateix, en finalitzar la intervenció en una fossa i
l'exhumació de les restes que s’hi hagin descobert, el Govern
instarà el consell insular competent a iniciar l'expedient de
declaració de la fossa com a bé d'interès cultural o bé catalogat
prenent en consideració l'informe de la Comissió tècnica del
Govern en el termini de sis mesos.
3. Els ajuntaments afectats colAlaboraran amb el Govern i els
consells insulars en la preservació de les fosses i facilitaran la
informació necessària per a la seva protecció d'acord amb la
Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears.
Article 7
Intervencions en les fosses de la Guerra Civil i de la
dictadura franquista
1. El Govern adoptarà un protocol específic per a la
localització i l’excavació de les fosses contemplades en aquesta
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llei que tindrà en compte l’especial protecció requerida del lloc
i de les restes humanes localitzades, la necessitat de comptar
amb especialistes forenses durant tot el procés d'exhumació de
les restes i la consideració de les fosses com a proves
d'execucions extrajudicials, sumàries o arbitràries vinculades a
possibles desaparicions forçades, crims de guerra i crims contra
la humanitat als efectes de la seva investigació judicial,
conformement amb la legislació vigent.
2. En tot cas, es considerarà que els familiars de les persones
desaparegudes són víctimes de desaparició forçada i se’ls
garantirà assistència psicològica durant el procés d’intervenció
de les fosses i d’exhumació de les restes.
3. Els familiars de les persones desaparegudes decidiran el destí
de les restes localitzades en les fosses intervingudes, i les
administracions públiques en facilitaran la inhumació legal.
4. El Govern, mitjançant la Comissió tècnica creada en aquesta
llei, decidirà el destí de les restes localitzades en les fosses
intervingudes que no siguin identificades o que, en cas de
ser-ho, no siguin reclamades per cap familiar, que seran
tractades amb humanitat i inhumades.
Article 8
Comissió tècnica de desapareguts i fosses
1. El Govern de les Illes Balears crearà una comissió tècnica de
desapareguts i fosses a la conselleria competent en matèria de
recuperació de la memòria històrica i democràtica, que tendrà
les següents funcions:
a) Elaborar el cens de persones desaparegudes, en
colAlaboració amb administracions, universitats, institucions i
entitats privades que li subministrin informació i estudis al
respecte, i vetllar per la protecció de les dades personals
incloses en aquest cens.
b) Elaborar el mapa de fosses de les Illes Balears, en
colAlaboració amb administracions, universitats, institucions i
entitats privades que li subministrin informació i estudis al
respecte, posar-lo a disposició pública i del ministeri competent
i actualitzar-lo anualment.
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mateix, del destí de les restes no identificades o no reclamades
per cap familiar.
h) Vetllar per la incoació d’expedients sancionadors per
part dels consells insulars contra els responsables d’infraccions
contra les fosses protegides com a béns d'interès cultural o béns
catalogats.
2. Les despeses derivades de les actuacions descrites en aquesta
llei d’aquestes actuacions seran a càrrec del Govern de les Illes
Balears, d’acord amb el pla anual elaborat i les disponibilitats
pressupostàries. Les altres administracions, institucions
públiques i entitats privades podran col Alaborar-hi
econòmicament a través dels convenis o acords que es puguin
establir.
3. La composició de la Comissió serà la següent:
a) Un delegat o una delegada de la conselleria, que serà la
persona que coordinarà i dirigirà la Comissió i representarà la
conselleria competent davant les institucions, administracions
i entitats privades que desenvolupin les tasques relacionades
amb aquesta llei.
b) Un o una representant per cada consell insular.
c) Cinc professionals i acadèmics o acadèmiques de
reconegut prestigi en els camps de l’arqueologia, l’antropologia
física, la medicina forense, la història contemporània i el dret,
respectivament, a proposta de les entitats que desenvolupen les
tasques relacionades amb aquesta llei.
d) Dues persones en representació de cada entitat que
inclogui el desenvolupament de les activitats regulades per
aquesta llei entre les seves finalitats estatutàries.
e) Dos i/o dues representants de la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB) atès que els ajuntaments
són competents en matèria de cementeris.
4. La Comissió actuarà com a òrgan colAlegiat, elaborarà el seu
propi reglament i s’hi regirà quant a organització i
funcionament.

c) Organitzar i coordinar un pla anual de senyalització,
prospecció i intervenció de les fosses, en colAlaboració amb
administracions, institucions i entitats privades.

5. La Comissió es regirà pels principis d’interès públic, agilitat,
rigor, professionalitat, interdisciplinarietat i respecte als drets
humans i als interessos de les persones afectades.

d) Elaborar informes preceptius sobre la viabilitat de
l’exhumació de les fosses i presentar propostes per a la seva
senyalització, prospecció i intervenció atenent les condicions
de cada fossa, l’opinió de l’ajuntament implicat i la voluntat de
les famílies afectades.

Article 9
Accés als espais i terrenys afectats per les actuacions de
localització, recuperació i identificació de restes de persones
desaparegudes

e) Elaborar un protocol específic d’actuació en
exhumacions de víctimes de la Guerra Civil a les Illes Balears.
f) Dirigir i dur a terme intervencions en les fosses, en
colAlaboració amb els consells insulars i els ajuntaments
afectats.
g) Garantir la custòdia de les restes trobades, coordinar,
dirigir i responsabilitzar-se de la devolució de les restes
identificades a les famílies de les persones desaparegudes i, així

1. La realització de les activitats de localització i eventual
identificació o trasllat de les restes de persones desaparegudes
es declara d'utilitat pública i interès social, a l'efecte de
permetre, si escau, i d'acord amb els articles 108 a 119 de la
Llei d'expropiació forçosa, l'ocupació temporal dels terrenys on
hagin de realitzar-se.
2. Per a les activitats determinades a l’apartat anterior, les
autoritats competents autoritzaran, excepte causa justificada
d'interès públic, l'ocupació temporal dels terrenys de titularitat
pública.
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3. En el cas de terrenys de titularitat privada, el Govern
solAlicitarà el consentiment dels titulars de drets afectats sobre
els terrenys en què es trobin les restes. Si no s'obtingués aquest
consentiment, el Govern podrà autoritzar l'ocupació temporal,
sempre després de l'audiència als titulars de drets afectats,
tenint en compte les seves alAlegacions i fixant la corresponent
indemnització a càrrec dels ocupants.

Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 31 de maig de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Article 10
Crims contra la humanitat i compareixença del Govern
davant els òrgans judicials
Pel caràcter massiu o sistemàtic que presenti la troballa de
restes humanes amb signes de violència en les fosses de la
Guerra Civil i de la dictadura franquista, el Govern,
directament o a través dels seus serveis jurídics, denunciarà
davant Fiscalia l’existència d’indicis de la comissió de
possibles crims contra la humanitat de naturalesa
imprescriptible i efectes permanents, conformement amb la
legislació vigent.
Article 11
ColAlaboració amb altres governs i amb entitats fora del
territori balear
El Govern signarà convenis de colAlaboració amb altres
comunitats autònomes, amb el Govern espanyol i amb entitats
públiques i privades per a la indagació, la localització i la
identificació de persones de Balears desaparegudes
violentament per raons ideològiques, polítiques o religioses
fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 12
M emòria anual
La Comissió tècnica haurà d’elaborar anualment una
memòria d’activitats que dipositarà al Parlament de les Illes
Balears així com a la Presidència de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Disposició transitòria
Reglament
La Comissió tècnica elaborarà el seu propi reglament en el
termini d’un mes des de la seva constitució.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE M OCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de maig de 2016, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 9160/16, relativa a simplificació i millora dels processos
administratius, amb les esmenes RGE núm. 9434/16 i 9437/16,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de les
Illes Balears a actualitzar i completar en el menor temps
possible, i sempre dins l'any 2016, les Cartes de Serveis a
disposició de la ciutadania, per facilitar l'accessibilitat a la
informació dels serveis prestats per l’administració autonòmica
i els seus ens del sector públic instrumental.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, mitjançant la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques i la Conselleria de Transparència,
Cultura i Esports, a aprovar i desenvolupar dins l’any 2017 un
Pla de Formació en Qualitat dels Serveis (transversal, i amb un
programa de formació general i accessible dirigit a tots els
treballadors públics de l’administració autonòmica i del sector
públic instrumental) i un programa de formació específica per
raó de les funcions d’atenció directa a la ciutadania, atribuïdes
a determinats llocs de feina.

Disposició final primera
Normativa supletòria

A la seu del Parlament, 7 de juny de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

En tot allò no regulat en aquesta llei i en les disposicions
que la desenvolupin seran aplicables la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i
s'estableixen mesures a favor de qui va patir persecució o
violència durant la Guerra Civil i la dictadura, i la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Disposició final segona
Desplegament normatiu
El Govern aprovarà les disposicions necessàries per
desplegar i aplicar el que estableix aquesta llei.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de maig de 2016, debaté la Interpel Alació RGE núm. 5723/16,
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del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb el voluntariat.

fotovoltaics, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

Actuà com a interpel Alant la diputada Sandra Fernández i
Herranz i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Transparència, Cultura i Esports. Hi hagué torn
de rèplica i de contrarèplica.

F) RGE núm. 9212/16, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a batxillerat nocturn, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

Palma, 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

G) RGE núm. 9219/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
precarietat laboral a l'Ibsalut, que contestà la consellera de
Salut.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de maig de 2016, debaté la Interpel Alació RGE núm. 6257/16,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
pressupostari del Govern de les Illes Balears.
Actuà com a interpel Alant el diputat Antoni Camps i
Casasnovas i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE

H) RGE núm. 9222/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a consell de participació,
que contestà la consellera de Salut.
I) RGE núm. 9226/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions del Consell
Assessor de Turisme de les Illes Balears, que contestà el
vicepresident i conseller de Recerca, Innovació i Turisme.
J) RGE núm. 9225/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió de l'ús de
l'estació marítima de Ciutadella, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
K) RGE núm. 9213/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a precarietat laboral dels
ATE, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.
L) RGE núm. 9217/16, del diputat Aitor M orrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
precarietat laboral als aeroports, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de maig de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

M) RGE núm. 9211/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a compromís escrit de nou REB, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

A) RGE núm. 9220/16, de la diputada Maria Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
facturació a tercers per part de l'Ibsalut, que contestà la
consellera de Salut.

N) RGE núm. 9227/16, de la diputada M argarita Prohens i
Rigo, del G rup Parlam entari Popular, relativa a
desenvolupament econòmic a les Illes Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

B) RGE núm. 9221/16, del diputat M iquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de nomenament
dels directors i assessors dels centres de professorat, que
contestà el conseller d'Educació i Universitat.

Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C) RGE núm. 9223/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a tramitació de la revisió
del planejament urbanístic de Sant Antoni, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
D) RGE núm. 9224/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret
d'atenció primerenca, que contestà la consellera de Serveis
Socials i Cooperació.
E) RGE núm. 9218/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a parcs

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 31
de maig de 2016, rebutjà els Punts 1, 2, 3 i 5 de la Moció RGE
núm. 9160/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
simplificació i millora dels processos administratius, amb el
resultat següent:
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Punts 1, 2 i 3: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en
contra 32 i abstencions 0.
Punt 5: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en contra 31
i abstencions 0.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació

Segons la darrera Enquesta de Salut Nacional de 2011, la
prevalença de tabaquisme a les Illes Balears va ser del 25% en
els homes i del 20% en les dones. En els homes el percentatge
de fumadors disminueix, però en canvi en les dones, tot i que
la prevalença és més baixa, està estabilitzada.
Per tant, la lluita contra el tabaquisme ha de ser una prioritat
per a la nostra societat.
Des del Parlament de les Illes Balears encoratgem tota la
ciutadania i les institucions a fer que cada dia sigui el dia sense
tabac, fins arribar el dia que no sigui necessari i es pugui
esborrar del calendari. Això voldria dir que hauríem acabat
amb aquest problema de salut pública que tant patiment genera
en la nostra societat.

A)
Compareixença de la Sra. Consellera de Serveis Socials
i Cooperació, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la M oció RGE núm. 8233/15, relativa a
política en matèria de discapacitat.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de maig de 2016, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera de Serveis Socials i Cooperació, qui informà sobre
el tema indicat.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació

En concret, el Parlament insta el Govern de les Illes Balears
que es comprometi a:
1. Reforçar la protecció dels espais sense fum, de manera
que el compliment de la normativa es vigili en totes les
actuacions realitzades pels inspectors de la Conselleria de
Salut, sigui quin sigui l’objectiu de la inspecció.
2. Convertir els centres sanitaris i els centres educatius en
models d’espais sense fum i, de manera més ampla, en centres
promotors de la salut.
3. Ajudar les persones fumadores a deixar de fumar, tant en
els centres de salut com en els hospitals, desenvolupant
programes dirigits específicament a les dones.
4. Fer una enquesta de salut de les Illes Balears que ens
permeti tenir informació actualitzada sobre la prevalença del
tabaquisme i d’altres factors determinants de la salut com
l’obesitat, el sedentarisme, etc.

A)
Declaració institucional amb motiu del Dia M undial
sense tabac.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de maig de 2016, va aprovar per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

5. Donar suport a la iniciativa del Comitè Nacional de
Prevenció de Tabaquisme per l’envasat neutre, ja que ha
mostrat ser una mesura efectiva per reduir la prevalença de
tabaquisme tant en població adulta com en els i les joves.

Ordre de Publicació
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
Declaració institucional amb motiu
del Dia M undial sense tabac
El tabaquisme és un dels principals problemes de Salut
Pública, ja que és la principal causa de mortalitat evitable. Una
de cada tres morts en els homes i una de cada quatre en les
dones estan relacionades amb el tabac, el que significa que, el
2014, 1.622 homes i 986 dones varen morir a les Illes Balears
per causa del tabac.
El tabac és la principal causa coneguda de càncer. D’acord
amb el Registre de Càncer de Mallorca, obtenim que un de
cada tres càncers diagnosticats en els homes i un de cada cinc
en les dones són a causa del tabac. Això representa uns 779
nous casos de càncer cada any en els homes i uns 279 en les
dones.

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple de la cambra RGE núm. 9168/16.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de maig de 2016, no se substancià la pregunta
esmentada, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de tècnics i
agents de medi ambient, atès l'escrit RGE núm. 9558/16, de
solAlicitud de retirada.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

presentar al Govern de l’Estat fins al màxim de 2.800 milions
d’euros a fi de donar compliment al que preveu la disposició
transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia.
A la seu del Parlament, a 14 de juny de 2016.
El secretari de la comissió:
David Martínez i Pablo.
El president de la comissió:
Vicent Serra i Ferrer.

2.1.1. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de 2016, procedí a
debatre les Propostes de resolucions presentades a l'Informe
110/2015 sobre la rendició de comptes del sector públic local
de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2014, presentat
per la Sindicatura de Comptes, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l’informe 110/2015 sobre la rendició de comptes
del sector públic local de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2014, presentat per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, i insta les institucions implicades a seguir les
recomanacions que s’hi contenen.
A la seu del Parlament, a 14 de juny de 2016.
El secretari de la comissió:
David Martínez i Pablo.
El president de la comissió:
Vicent Serra i Ferrer.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de 2016, procedí a
debatre les Propostes de resolucions presentades als Informes
114/2016, 115/2016, 116/2016 i 117/2016, del compte general
dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent a l'exercici 2013, presentats per la
Sindicatura de Comptes, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut dels informes 114/2016, 115/2016, 116/2016 i
117/2016, del compte general dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent
a l'exercici 2013, presentats per la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, i insta les institucions implicades a seguir les
recomanacions que s’hi contenen.
A la seu del Parlament, a 14 de juny de 2016.
El secretari de la comissió:
David Martínez i Pablo.
El president de la comissió:
Vicent Serra i Ferrer.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de 2016, procedí a
debatre les Propostes de resolucions presentades a l’Informe
112/2016 sobre els convenis de colAlaboració signats entre
l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la CAIB
2008/2014, en el marc de les anomenades "inversions
estatutàries”, presentat per la Sindicatura de Comptes, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un sistema comptable per controlar les
despeses amb finançament afectat i evitar, de cara al futur, la
manca de coordinació en el control i el seguiment dels fons
finalistes, com és el cas de les inversions estatutàries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar davant la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, i dins l’any 2016, les mesures que pensa posar en
pràctica a fi de recuperar per a Balears els 2.800 milions
d’euros en inversions estatutàries previstes per llei per al
període 2008-2014.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar davant la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, i dins l’any 2016, les inversions que pensa
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La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2016,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3623/16, relativa a impuls a la formació universitària de
l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, amb les esmenes RGE
núm. 9266/16 i 9267/16, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Portar a terme la designació dels nous representants del
Consell Assessor de l'EHIB i aprovar el seu reglament de
funcionament, incloent-hi el cos de docents, els representants
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dels alumnes i els diferents consells insulars com a subjectes
cabdals de consulta en la presa de decisions.

criteri de desenvolupament de la LOMQE entre tots els
territoris que conformen l’Estat.

2. Constituir un grup de treball per tal d’establir el procés de
conversió del títol propi de Direcció Hotelera Internacional en
títol universitari de grau, així com analitzar totes les derivades
i conseqüències de tot tipus que permetin prendre les decisions
més adients per realitzar aquest canvi. Igualment, aquest grup
de treball establirà la millor manera de conversió dels títols
propis de l’EHIB d’especialista en Serveis de Cuina i
Restauració i d’Especialista en Alta Cuina, en titulació de
caràcter oficial.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a convocar la Conferència Sectorial
d’Educació per poder arribar a un posicionament clar i unànime
en relació amb tots els aspectes que manquen per desenvolupar
de la LOM QE.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suspendre el desplegament de la LOMQE tenint
en compte les demandes de la comunitat educativa.

3. Utilitzar les tecnologies digitals per facilitar la formació
continuada dels professionals del sector amb una
temporalització que sigui compatible amb l'actual calendari
estacional. Ensems, l'ús d'aquestes tecnologies ha de permetre
la formació de nous estudiants i professionals, mitjançant la
flexibilització de les restriccions d'espai i de temps que imposa
la formació totalment presencial.

A la seu del Parlament, 26 de maig de 2016.
La secretària de la comissió:
Elena Baquero i González.
El president de la comissió:
Andreu Alcover i Ordinas.

4. Dotar, a partir de l'any 2017, una partida pressupostària
suficient per a la realització de projectes de recerca i innovació
en el camp de la indústria hotelera desenvolupats per l’alumnat
i/o professorat de l’EHIB.
5. Impulsar un programa d’oferta formativa de la família
professional d’hoteleria i turisme a l’illa de Formentera, de
forma consensuada amb el Consell Insular de Formentera, per
al curs 2016-2017, que sigui el més complet possible i que faci
ús de totes les possibilitats i espais formatius disponibles.
A la seu del Parlament, 26 de maig de 2016.
La secretària de la comissió:
Elena Baquero i González.
El president de la comissió:
Andreu Alcover i Ordinas.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny de
2016, debaté les preguntes que es relacionen a continuació, que
foren contestades pel conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
A) RGE núm. 6030/16, 6031/16 i 6032/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a transport públic des d'Alcúdia (I a III).
Palma, a 15 de juny 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 26 de maig de 2016,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7093/16, relativa a paralització de les proves d'avaluació
individualitzada derivades de la LOMQE, amb les esmenes
RGE núm. 9264/16, 9265/16, 9270/16, 9272/16 i 9273/16, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a suspendre el desplegament de la LOM QE.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar ràpidament per tractar d'aturar la
realització de les proves d’avaluació final de 3r i 6è de primària
derivades de l'aplicació de la LOM QE.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a paralitzar la realització d'aquest tipus de
proves mentre no hi hagi un consens i una unanimitat en el

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de 2016, rebutjà el Punt
1 de la proposta de resolució del Grup Parlamentari Popular,
presentades a l’Informe 112/2016 sobre els convenis de
colAlaboració signats entre l'Administració General de l'Estat i
l'Administració de la CAIB 2008/2014, en el marc de les
anomenades "inversions estatutàries”, amb el resultat següent:
vots emesos 8, vots a favor 3, vots en contra 5 i abstencions 0.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

BOPIB núm. 51 - 17 de juny de 2016
2.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació

2016, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, qui, acompanyat del cap de
Gabinet i de l'assessora tècnica, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia
i M obilitat, davant la Comissió de M edi Ambient i
Ordenació del Territori, sobre les línies programàtiques de
la seva conselleria en relació amb territori, energia i
transport terrestre i sobre les directrius generals de l'acció
de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern (RGE núm. 5745/16 i 5981/16).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny de
2016, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, qui, acompanyat de la secretària
general, dels directors generals d'Ordenació del Territori, de
Mobilitat i Transports, d'Energia i Canvi Climàtic, de Ports i
Aeroports i d'Arquitectura i Habitatge; de la cap de Gabinet,
del cap de Premsa i de l'assessora parlamentària i de
comunicació, informà sobre els temes indicats.
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Ordre de Publicació
D)
Compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre la política
de la conselleria en relació amb les condicions laborals
(RGE núm. 3010/16).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de juny de 2016, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria, qui, acompanyat de l'assessor i del cap de Premsa,
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
B)
Compareixença de la Sra. Consellera de Transparència,
Cultura i Esports, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre les línies programàtiques de
la seva conselleria i sobre les directrius generals de l'acció
de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern (RGE núm. 5746/16 i 5982/16).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de
2016, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera de
Transparència, Cultura i Esports, qui, acompanyada del
secretari general, del director general de Participació i
Transparència, de l'assessora, de la cap de Gabinet i de
l'assessor de Premsa, informà sobre els temes indicats.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença del Sr. Conseller de M edi Ambient,
Agricultura i Pesca, davant la Comissió de M edi Ambient
i Ordenació del Territori, sobre l'avantprojecte de llei pel
qual es declara el Parc Natural d'Es Trenc-Salobrar de
Campos (RGE núm. 8724/16).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de

Compareixença de la Sra. Consellera de Transparència,
Cultura i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, sobre les línies programàtiques de la seva
conselleria pel que fa a cultura i esports i sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el
programa polític del Govern (RGE núm. 5747/16 i
5982/16).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny de 2016, tengué
lloc la compareixença de la Sra. Consellera de Transparència,
Cultura i Esports, qui, acompanyada del secretari general, dels
directors generals de Cultura i d'Esports i Joventut, de la
directora general de Política Lingüística, dels directors de
l'Institut d'Estudis Baleàrics, de l'Institut Balear de la Joventut,
de la Fundació per a l'Esport Balear i del Consorci Velòdrom
Palma Arena, de la gerent del Consorci per a la M úsica de les
Illes Balears, Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat
de Palma", de les caps de Gabinet i de Premsa, informà sobre
els temes indicats.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de
2016, admet a tràmit les propostes de resolució següents, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
Del Grup Parlamentari Popular, derivades del debat de
l'escrit de la Sindicatura de Comptes mitjançant el qual es
tramet l'Informe 110/2015 sobre la rendició de comptes del
sector públic local de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 182 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat de l'escrit de la Sindicatura de
Comptes mitjançant el qual es tramet l'Informe 110/2015 sobre
la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2014.
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l’informe 110/2015 sobre la rendició de comptes
del sector públic local de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2014, presentat per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, i insta les institucions implicades a seguir les
recomanacions que s’hi contenen.
Palma, a 7 de juny de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

B)
Del Grup Parlamentari Popular, derivades del debat de
l'escrit de la Sindicatura de Comptes mitjançant el qual es
tramet l'Informe 112/2016 sobre els convenis de colAlaboració
signats entre l'Administració General de l'Estat i
l'Administració de la CAIB 2008/2014, en el marc de les
anomenades "inversions estatutàries”.
D'acord amb el que preveuen els articles 182 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat de l'escrit de la Sindicatura de
Comptes mitjançant el qual es tramet l'Informe 112/2016 sobre
els convenis de colAlaboració signats entre l'Administració
General de l'Estat i l'Administració de la CAIB 2008/2014, en
el marc de les anomenades "inversions estatutàries”

1. El Parlament de les Illes Balears constata que dels 2.800
milions d'euros en inversions estatutàries, prevists a la
disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, només es van signar convenis amb l'Estat durant
els anys 2008, 2009 i 2010, per un import de 859,5 milions
d'euros, dels quals l'Estat només en va transferir a Balears
359,7 milions, i d'aquests només se'n van executar 291 milions,
uns fets que contradiuen el discurs oficial dels partits que avui
donen suport al Govern.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un sistema comptable per controlar les
despeses amb finançament afectat i evitar, de cara al futur, la
manca de coordinació en el control i el seguiment dels fons
finalistes, com és el cas de les inversions estatutàries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar davant la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, i dins l’any 2016, les mesures que pensa posar en
pràctica a fi de recuperar per a Balears els 2.800 milions
d’euros en inversions estatutàries previstes per llei per al
període 2008-2014.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar davant la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, i dins l’any 2016, les inversions que pensa
presentar al Govern de l’Estat fins al màxim de 2.800 milions
d’euros a fi de donar compliment al que preveu la disposició
transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia.
Palma, a 7 de juny de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

C)
Del Grup Parlamentari Popular, derivades del debat de
l'escrit de la Sindicatura de Comptes mitjançant el qual es
trameten els Informes 114/2016, 115/2016, 116/2016 i
117/2016, del compte general dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent
a l'exercici 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 182 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat de l'escrit de la Sindicatura de
Comptes mitjançant el qual es trameten els Informes 114/2016,
115/2016, 116/2016 i 117/2016, del compte general dels
consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent a l'exercici 2013.
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut dels informes 114/2016, 115/2016, 116/2016 i
117/2016, del compte general dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent
a l'exercici 2013, presentats per la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, i insta les institucions implicades a seguir les
recomanacions que s’hi contenen.
Palma, a 7 de juny de 2016.
El diputat:
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3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

Ordre de Publicació

3.9. M OCIONS

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juny de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Ordre de Publicació
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juny de 2016, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 10211/16, del Grup Parlamentari M ixt,
relativa a política lingüística del Govern en matèria
d'ensenyament, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
7205/16.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm. 7205/16,
relativa a política lingüística del Govern en matèria
d'ensenyament, la moció següent.

A)
RGE núm. 10139/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de M enorca per a la promoció i la projecció de la
cultura a les Illes Balears.
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.
Quants projectes de M enorca s'han presentat a la
convocatòria de subvencions de l'IEB per a la promoció i la
projecció de la cultura de les Illes Balears?
Palma, a 7 de juny de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a:
1. Garantir que la llengua castellana, en tant que llengua oficial
de l’Estat, és usada a l’ensenyament públic i concertat com a
llengua vehicular en “una proporció raonable”, tal com prescriu
la disposició addicional trenta-vuitena de la LOMCE i com es
desprèn de la sentència del Tribunal Constitucional de 28 de
juny de 2010 referida a l’Estatut de Catalunya.
2. Garantir que la llengua anglesa és introduïda
progressivament com a llengua vehicular de l’ensenyament
públic i concertat, de manera homogènia a tot el territori de la
comunitat i en combinació amb un pla de formació del personal
docent.
3. Garantir que a les proves d’accés a la universitat els fulls de
temari estiguin en les dues llengües oficials, de manera que
qualsevol estudiant que s’hi presenti pugui optar lliurement per
una o altra versió.
4. Garantir que en els fulls de preinscripció i de matrícula
corresponents a educació infantil i a primer cicle d’educació
primària hi figuri una casella on els pares puguin triar en quina
llengua, al marge de l’anglesa, volen que siguin escolaritzats els
seus fills.
Palma, a 9 de juny de 2016.
El portaveu:
Xavier Pericay i Hosta.

B)
RGE núm. 10140/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de M allorca per a la promoció i la projecció de la
cultura a les Illes Balears.
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.
Quants projectes de Mallorca s'han presentat a la
convocatòria de subvencions de l'IEB per a la promoció i la
projecció de la cultura de les Illes Balears?
Palma, a 7 de juny de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

C)
RGE núm. 10141/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes d'Eivissa per a la promoció i la projecció de la
cultura a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants projectes d'Eivissa s'han presentat a la convocatòria
de subvencions de l'IEB per a la promoció i la projecció de la
cultura de les Illes Balears?
Palma, a 7 de juny de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

D)
RGE núm. 10142/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de Formentera per a la promoció i la projecció de
la cultura a les Illes Balears.

G)
RGE núm. 10145/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participants d'Eivissa a les jornades de formació d'arts
escèniques.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones d'Eivissa han participat a les jornades de
formació pel sector d'arts escèniques que organitza l'IEB?

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.
Quants projectes de Formentera s'han presentat a la
convocatòria de subvencions de l'IEB per a la promoció i la
projecció de la cultura de les Illes Balears?
Palma, a 7 de juny de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

Palma, a 7 de juny de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

H)
RGE núm. 10146/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participants de Formentera a les jornades de formació
d'arts escèniques.

E)

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.

RGE núm. 10143/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participants de M enorca a les jornades de formació d'arts
escèniques.

Quantes persones de Formentera han participat a les
jornades de formació pel sector d'arts escèniques que organitza
l'IEB?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones de Menorca han participat a les jornades
de formació pel sector d'arts escèniques que organitza l'IEB?
Palma, a 7 de juny de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.
F)
RGE núm. 10144/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participants de M allorca a les jornades de formació d'arts
escèniques.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones de Mallorca han participat a les jornades
de formació pel sector d'arts escèniques que organitza l'IEB?
Palma, a 7 de juny de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

Palma, a 7 de juny de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

I)
RGE núm. 10241/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pressupostos d'educació (I).
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 d'Educació i Universitats
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quines han estat les millores d'eficiència econòmica a la
Conselleria d'Educació durant aquest curs 2015-2016?
Palma, a 10 de juny de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.
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J)

M)

RGE núm. 10242/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pressupostos d'educació (II).

RGE núm. 10253/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per la Conselleria de
M edi Ambient, Agricultura i Pesca.

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 d'Educació i Universitats
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la destinació de les partides que s'han generat
com a conseqüència de les mesures d'eficiència econòmica
aplicades a la Conselleria d'Educació durant aquest curs 20152016?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca des de l'1 de
juliol de 2015 fins al 31 de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, a 10 de juny de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.
N)
K)
RGE núm. 10243/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a oferta de formació professional.
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 d'Educació i Universitats
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quines seran les modificacions a l'oferta educativa de
formació professional del curs 2016-2017 respecte del curs
2015-2016?

RGE núm. 10254/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per ABAQUA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per
ABAQUA des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de
2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, a 10 de juny de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.
O)
L)
RGE núm. 10244/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a nova oferta de formació professional.
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 d'Educació i Universitats
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina serà la nova oferta educativa de formació
professional del curs 2016-2017?
Palma, a 10 de juny de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

RGE núm. 10255/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per FOGAIBA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per
FOGAIBA des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de
2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.
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P)

S)

RGE núm. 10256/16, del diputat Gabriel C ompany i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per IBANAT.

RGE núm. 10259/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats pel Consorci d'Aigües
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per
IBANAT des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de
2016?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats pel
Consorci d'Aigües de les Illes Balears des de l'1 de juliol de
2015 fins al 31 de maig de 2016?

Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Q)
RGE núm. 10257/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per SEM ILLA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per
SEM ILLA des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de
2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

T)
RGE núm. 10260/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats pel Consorci per a la
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats pel
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears
des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

R)
RGE núm. 10258/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per la Fundació Jardí
Botànic de Sóller.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per la
Fundació Jardí Botànic de Sóller des de l'1 de juliol de 2015
fins al 31 de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

U)
RGE núm. 10261/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per la Conselleria de
Territori, Energia i M obilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat des de l'1 de juliol
de 2015 fins al 31 de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.
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V)

Y)

RGE núm. 10262/16, del diputat Gabriel C ompany i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per l'IBAVI.

RGE núm. 10265/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per Serveis Ferroviaris
de M allorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per
l'IBAVI des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de
2016?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per
Serveis Ferroviaris de Mallorca des de l'1 de juliol de 2015 fins
al 31 de maig de 2016?

Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

W)
RGE núm. 10263/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per Ports de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per
Ports de les Illes Balears des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31
de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Z)
RGE núm. 10266/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per Gestió Urbanística
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per
Gestió Urbanística de les Illes Balears des de l'1 de juliol de
2015 fins al 31 de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

X)
RGE núm. 10264/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats per SITIBSA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats per
SITIBSA des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de
2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

AA)
RGE núm. 10267/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats pel Consorci de
M obilitat per a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats pel
Consorci de Mobilitat per a Eivissa des de l'1 de juliol de 2015
fins al 31 de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.
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AB)
RGE núm. 10268/16, del diputat Gabriel C ompany i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats pel Consorci Pla M irall
(consorci local entre la CAIB l'Ajuntament de Sa Pobla).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats pel
Consorci Pla Mirall (consorci local entre la CAIB l'Ajuntament
de Sa Pobla) des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de
2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

AC)
RGE núm. 10269/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats pel Consorci
Formentera Desenvolupament.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats pel
Consorci Formentera Desenvolupament des de l'1 de juliol de
2015 fins al 31 de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

AD)
RGE núm. 10270/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats pel Consorci Penyasegat Port de M aó.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats pel
Consorci Penya-segat Port de Maó des de l'1 de juliol de 2015
fins al 31 de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

AE)
RGE núm. 10271/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats pel Consorci per a la
reconversió territorial i paisatgística de determinades zones
de l'illa d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats pel
Consorci per a la reconversió territorial i paisatgística de
determinades zones de l'illa d'Eivissa des de l'1 de juliol de
2015 fins al 31 de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

AF)
RGE núm. 10272/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats pel Consorci per a la
rehabilitació integral de barris.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats pel
Consorci per a la rehabilitació integral de barris des de l'1 de
juliol de 2015 fins al 31 de maig de 2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

AG)
RGE núm. 10273/16, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels contractes menors signats pel Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels contractes menors signats pel
Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures al territori de l'entitat local menor
de Palmanyola des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de
2016?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.
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AH)
RGE núm. 10274/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
conveniades en relació amb la Residència de Cas Serres.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de places conveniades actualment per
l'Ibsalut amb el Consell Insular d'Eivissa a l'Hospital
Residència Assistida de Cas Serres?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AI)
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AK)
RGE núm. 10277/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou conveni en
relació amb la Residència de Cas Serres (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té intenció el Govern de mantenir el nou conveni signat
entre l'Ibsalut i el Consell Insular d'Eivissa per augmentar les
places a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres l'any
2017?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

RGE núm. 10275/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou conveni en
relació amb la Residència de Cas Serres (1).

AL)
RGE núm. 10278/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou conveni en
relació amb la Residència de Cas Serres (4).

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

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

S'ha signat darrerament un nou conveni entre l'Ibsalut i el
Consell Insular d'Eivissa per augmentar les places a l'Hospital
Residència Assistida de Cas Serres? En cas afirmatiu, en quina
data s'ha signat aquest nou conveni?

Quina quantitat o quines contraprestacions s'han establert en
el nou conveni entre l'Ibsalut o la Conselleria i el Consell
Insular d'Eivissa en relació amb l'Hospital Residència Assistida
de Cas Serres?

Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AJ)
RGE núm. 10276/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou conveni en
relació amb la Residència de Cas Serres (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la duració estipulada del nou conveni entre
l'Ibsalut i el Consell Insular d'Eivissa per augmentar les places
a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AM )
RGE núm. 10279/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
rebuda del Govern per al manteniment de l'Hospital
Residència de Cas Serres (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat que percep el Consell Insular d'Eivissa
del Govern de les Illes Balears per al manteniment de l'Hospital
Residència de Cas Serres el 2016? Se solAlicita també que
desglosseu la quantitat per conceptes.
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
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AN)
RGE núm. 10280/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
rebuda del Govern per al manteniment de l'Hospital
Residència de Cas Serres (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern mantenir la quantitat que percep el
Consell Insular d'Eivissa del Govern de les Illes Balears per al
manteniment de l'Hospital Residència de Cas Serres per a
2017?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AO)
RGE núm. 10281/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
sociosanitàries a Can M isses (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan l'Ibsalut disposi d'aquestes places sociosanitàries que
es pensen obrir a l'antic Can Misses, es mantindran les
aportacions econòmiques actuals a l'Hospital Residència
Assistida de Cas Serres?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AR)
RGE núm. 10284/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment del
conveniu de places relatiu a Cas Serres.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan l'Ibsalut disposi d'aquestes places sociosanitàries que
es pensen obrir a l'antic Can Misses, es mantindrà el conveni de
places a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres entre
l'Ibsalut i el consell insular?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Quan pensa el Govern obrir les places sociosanitàries
anunciades a l'antic Can Misses?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AP)
RGE núm. 10282/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
sociosanitàries a Can M isses (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AS)
RGE núm. 10285/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
sociosanitària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern assumir completament l'assistència
sociosanitària de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Quantes són les places sociosanitàries anunciades i que
pensen obrir a l'antic Can Misses?
Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AQ)
RGE núm. 10283/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment de
les aportacions econòmiques a Cas Serres.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

AT)
RGE núm. 10286/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
sociosanitària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data es pensa assumir completament l'assistència
sociosanitària de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera?
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Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AU)
RGE núm. 10287/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
sociosanitària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A)
RGE núm. 10245/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari M ixt, relativa a planta
d'oncologia infantil.
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 B alears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, pensa canviar la ubicació de la planta
d'oncologia infantil per tal que les habitacions rebin llum
natural?

En cas que s'assumeixi completament l'assistència
sociosanitària de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, pensen
mantenir les aportacions econòmiques actuals a l'Hospital
Residència Assistida de Cas Serres?

Palma, a 13 de juny de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
B)

Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

RGE núm. 10291/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
de la dessaladora de Palma de M allorca.

AV)
RGE núm. 10288/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
sociosanitària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (4).

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

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

Sr. Conseller de M edi Ambient, Agricultura i Pesca, què hi
ha de cert en relació amb les notícies publicades dilluns 13 de
juny en relació amb les obres de la dessaladora de Palma de
Mallorca?

En cas que s'assumeixi completament l'assistència
sociosanitària de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, pensen
mantenir el conveni de places a l'Hospital Residència Assistida
de Cas Serres entre l'Ibsalut i el Consell?

Palma, a 13 de juny de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

Palma, a 13 de juny de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 10169/16 i 10160/16.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2016, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades per les
diputades Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt,
i Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a serveis d'urgència d'atenció primària a Eivissa i a
model de serveis informatius, incloses a l'ordre del dia de la
sessió plenària de dia 15 de juny de 2016, per les preguntes
RGE núm. 10245/16 i 10291/16, relatives a planta d'oncologia
infantil i a obres de la dessaladora de Palma de Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juny de 2016, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)
SolAlicitud de convocatòria d’una sessió extraordinària
de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, i l’habilitació dels
dies necessaris per tal de dur a terme la compareixença del
director general de Pressuposts i Finançament, per tal
d’informar sobre la viabilitat pressupostària de la
implantació de la facultat de medicina (RGE núm.
7126/16); i de convocatòria de la Diputació Permanent
(RGE núm. 10345/16 i 10346/16).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2016, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admetre a tràmit els escrits
esmentats a l'enunciat; i, consegüentment, sotmetre amb
caràcter immediat a la consideració de la Junta de Portaveus la
fixació de l’ordre del dia de la sessió de la Diputació
Permanent que n’ha de resoldre.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
Resolució del tribunal que ha de qualificar les proves
del concurs oposició per promoció interna per proveir una
plaça de cap de recursos humans, adscrita a l’Àrea
Jurídica, d’Oficialia M ajor i Recursos Humans, en relació
amb la llista definitiva d’admesos i exclosos i la data del
primer exercici.
El tribunal que ha de qualificar el concurs oposició per
promoció interna per proveir una plaça de cap de Recursos
Humans, adscrita a l’Àrea Jurídica, d’Oficialia Major i
Recursos Humans, constituït a la sessió de dia 15 de juny de
2016, conformement amb el que disposa la base quarta de les
reguladores d’aquest concurs oposició, acorda d’elevar a
definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos i a fer-la
pública:
Admesos
Jerónimo Miguel Martí González
Pere Antoni Femenia Roig
Exclosos
Cap

Ordre de Publicació
C)
Convocatòria de Diputació Permanent sobre solAlicitud
de convocàtoria (RGE núm. 10235/16) d’una sessió
extraordinària de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, i
l’habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme la
compareixença del director general de Pressuposts i
Finançament, per tal d’informar sobre la viabilitat
pressupostària de la implantació de la facultat de medicina
(RGE núm. 7126/16).
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de juny de 2016, es manifesta d'acord amb
l'ordre del dia següent per a la sessió de la Diputació
Permanent, i se n'ha previst com a data de celebració la de dia
21 de juny de 2016, a les 10.00 hores:
Punt únic
Adopció d'acord sobre convocàtoria (RGE núm. 10235/16)
d’una sessió extraordinària de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, solAlicita pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l'escrit RGE núm. 10345/16.
Palma, a 15 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Així mateix, el tribunal acorda que la realització del primer
exercici tengui lloc el proper dia 14 de setembre de 2016, a les
16.00 hores, a la Sala Groga del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 15 de juny de 2016
La secretària del tribunal
Catalina Palmer i Taura

Ordre de Publicació
B)
Resolució del tribunal que ha de qualificar les proves
del concurs oposició per promoció interna per proveir una
plaça de cap de secció de Comunicació i Divulgació
Institucional, en relació amb la llista definitiva d’admesos
i exclosos i la data del primer exercici.
El tribunal que ha de qualificar el concurs oposició per
promoció interna per proveir una plaça de cap de Secció de
Comunicació i Divulgació Institucional, constituït a la sessió de
dia 15 de juny de 2016, conformement amb el que disposa la
base quarta de les reguladores d’aquest concurs oposició,
acorda d’elevar a definitiva la llista provisional d’admesos i
exclosos i de fer-la pública:
Admesos
Jaume Albertí i Albertí
Exclosos
Cap
Així mateix, el tribunal acorda que la realització del primer
exercici tengui lloc el proper dia 14 de setembre de 2016, a les
18.00 hores, a la Sala Groga del Parlament de les Illes Balears.
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Palma, 15 de juny de 2016
La secretària del tribunal
Aina Pilar Albertí i Cabot

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 47, de 27 de maig
de 2016.
- Pàg. 2275. Resolucions derivades de proposicions no de llei.
Apartat A)
Havent-se observat una errada a la certificació expedida,
relativa a la Proposició no de llei RGE núm. 4099/16, relativa
a mesures econòmiques de compensació del cost de transport
de residus de les Illes Balears a la Llei 22/2011, de 28 de juliol,
de residus i sòls contaminants, es procedeix a esmenar la
deficiència observada en el sentit següent:
On diu: 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a convocar d'urgència ...
Hi ha de dir: 1. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat a convocar d'urgència ...
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