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E) RGE núm. 549/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llei de persones desaparegudes durant
la Guerra Civil i el franquisme.
7059
F) RGE núm. 550/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llei de persones desaparegudes durant
la Guerra Civil i el franquisme.
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G) RGE núm. 554/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dietes per a malalts i acompanyants
de malalts usuaris d'Ibsalut.
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H) RGE núm. 555/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Llei de capitalitat i transport terrestre.
7059
I) RGE núm. 556/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei d'oftalmologia a l'Hospital de
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L) RGE núm. 560/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alberg de Formentera.
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M) RGE núm. 561/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres al CEIP Mestre Lluís Andreu
a Formentera.
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N) RGE núm. 562/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a CEIP Sant Ferran a Formentera.
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O) RGE núm. 563/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estacions meteorològiques a
Formentera.
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P) RGE núm. 564/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a descomptes d'IRPF a famílies
d'estudiants.
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Q) RGE núm. 565/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a descomptes d'IRPF a famílies
d'estudiants.
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R) RGE núm. 566/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis sobre les necessitats
d'habitatge a Formentera.
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S) RGE núm. 567/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis sobre les necessitats
d'habitatge a Formentera.
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T) RGE núm. 568/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis sobre les necessitats
d'habitatge a Formentera.
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U) RGE núm. 600/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes de cicles formatius residents
a Formentera.
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V) RGE núm. 606/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a neteja de torrents.
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W) RGE núm. 607/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incendis de Cala Saona.
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X) RGE núm. 608/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a atenció presencial de l'oficina de
l'IBAVI a Formentera.
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Y) RGE núm. 611/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei de vigilància del fondeig a
Formentera.
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Z) RGE núm. 612/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llots de la depuradora de Santa
Eulària.
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AA) RGE núm. 613/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llots de la depuradora de Santa
Eulària.
7062
AB) RGE núm. 615/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llots de la depuradora de Santa
Eulària.
7062
AC) RGE núm. 616/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a tercer cable submarí entre Eivissa
i Formentera.
7062
AD) RGE núm. 618/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per
combatre la processionària del pi durant l'any 2016.
7063
AE) RGE núm. 619/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per
combatre la processionària del pi durant l'any 2018.
7063
AF) RGE núm. 620/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indrets de les Illes
Balears on es troba l'anomenada eruga peluda.
7063
AG) RGE núm. 621/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fase d'infestació dels
indrets de les Illes Balears on es troba l'anomenada eruga peluda.
7063
AH) RGE núm. 622/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractaments per
combatre l'eruga peluda.
7063
AI) RGE núm. 623/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Xarxa balear de
seguiment de danys en els boscos.
7063
AJ) RGE núm. 624/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la plaga
del banyarriquer de l'alzina.
7063
AK) RGE núm. 625/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament per
combatre el banyarriquer de l'alzina.
7064
AL) RGE núm. 626/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència del
Bursaphelenchus xylophilus.
7064
AM) RGE núm. 627/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència del
Phytophthora ramorum.
7064
AN) RGE núm. 628/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de
Gibberella circinata.
7064
AO) RGE núm. 629/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència del
Anoplophora Chinensis.
7064
AP) RGE núm. 630/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de l'Erwinia
amylovora.
7064
AQ) RGE núm. 631/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de la
Paysandisia archon.
7064
AR) RGE núm. 632/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractaments per
combatre la Paysandisia archon.
7065
AS) RGE núm. 633/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència del
Monchochamus galloprivincialis.
7065
AT) RGE núm. 634/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractaments per
combatre el Monchochamus galloprovincialis.
7065
AU) RGE núm. 635/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència del Tomicus
destruens.
7065
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AV) RGE núm. 636/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractaments per
combatre el Tomicus destruens.
7065
AW) RGE núm. 637/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de
l'Orthotomicus erosus.
7065
AX) RGE núm. 638/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractaments per
combatre l'Orthotomicus erosus.
7065
AY) RGE núm. 639/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte LIFE +
"CERAMBYX".
7066
AZ) RGE núm. 640/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'execució del
Pla forestal de les Illes Balears.
7066
BA) RGE núm. 641/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos relacionats
amb la nàutica duts a terme per la Conselleria d'Educació i Universitat.
7066
BB) RGE núm. 642/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos relacionats
amb la nàutica duts a terme per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
7066
BC) RGE núm. 643/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos relacionats
amb la nàutica duts a terme per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
7066
BD) RGE núm. 644/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de
l'encefalopatia espongiforme transmissible durant el 2017.
7066
BE) RGE núm. 646/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la
brucel·losi bovina durant el 2017.
7067
BF) RGE núm. 647/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la
brucel·losi caprina durant el 2017.
7067
BG) RGE núm. 648/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la llengua
blava durant el 2017.
7067
BH) RGE núm. 649/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la
tuberculosi bovina durant el 2017.
7067
BI) RGE núm. 650/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la leucosi
enzoòtica durant el 2017.
7067
BJ) RGE núm. 651/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la
peripneumònia contagiosa bovina durant el 2017.
7067
BK) RGE núm. 652/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la malaltia
d'Aujeszky durant el 2017.
7067
BL) RGE núm. 653/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la pesta
porcina clàssica durant el 2017.
7068
BM) RGE núm. 654/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la pesta
porcina africana durant el 2017.
7068
BN) RGE núm. 655/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la malaltia
vascular porcina durant el 2017.
7068
BO) RGE núm. 660/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accessibilitat en el transport
marítim.
7068
BP) RGE núm. 661/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actualització de la Cartera de serveis
i Mapa assistencial a plataformes web.
7068
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BQ) RGE núm. 662/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions d'ILLENC a edició
i promoció de literatura infantil i juvenil.
7068
BR) RGE núm. 663/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions d'ILLENC a edició
i promoció de literatura infantil i juvenil.
7069
BS) RGE núm. 664/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions d'ILLENC a edició
i promoció de literatura infantil i juvenil.
7069
BT) RGE núm. 665/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions d'ILLENC a edició
i promoció de literatura infantil i juvenil.
7069
BU) RGE núm. 666/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions d'ILLENC a edició
i promoció de literatura infantil i juvenil.
7069
BV) RGE núm. 667/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament de l'112.
7069
BW) RGE núm. 671/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació de l'habilitació
del Centre integrat de formació d'hostaleria.
7069
BX) RGE núm. 713/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a refugis.
7069

2.

BY) RGE núm. 714/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a refugis,
7070

BZ) RGE núm. 715/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
avantprojecte de llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears.
7070
CA) RGE núm. 799/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot d'hepatitis A a un restaurant
de Palma.
7070
CB) RGE núm. 803/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa el setembre a infantil.
7070
CC) RGE núm. 804/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera el setembre a infantil.
7070
CD) RGE núm. 805/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca el setembre a infantil.
7070
CE) RGE núm. 806/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca el setembre a infantil.
7071
CF) RGE núm. 807/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa el setembre a primària.
7071
CG) RGE núm. 808/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera el setembre a primària.
7071
CH) RGE núm. 809/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca el setembre a primària.
7071
CI) RGE núm. 810/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització extraordinària
a Menorca el setembre a primària.
7071
CJ) RGE núm. 811/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa el setembre a secundària.
7071
CK) RGE núm. 812/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera el setembre a secundària.
7071
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CL) RGE núm. 813/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca el setembre a secundària.
7072
CM) RGE núm. 814/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca el setembre a secundària.
7072
CN) RGE núm. 815/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa l'octubre a primària.
7072
CO) RGE núm. 816/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera l'octubre a primària.
7072
CP) RGE núm. 817/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca l'octubre a primària.
7072
CQ) RGE núm. 818/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca l'octubre a primària.
7072
CR) RGE núm. 819/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa l'octubre a secundària.
7073
CS) RGE núm. 820/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera l'octubre a secundària.
7073
CT) RGE núm. 821/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca l'octubre a secundària.
7073
CU) RGE núm. 822/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca l'octubre a secundària.
7073
CV) RGE núm. 823/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa el novembre a infantil.
7073
CW) RGE núm. 824/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera el novembre a infantil.
7073
CX) RGE núm. 825/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca el novembre a infantil.
7073
CY) RGE núm. 826/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca el novembre a infantil.
7074
CZ) RGE núm. 827/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa l'octubre a infantil.
7074
DA) RGE núm. 828/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera l'octubre a infantil.
7074
DB) RGE núm. 829/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca l'octubre a infantil.
7074
DC) RGE núm. 830/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca l'octubre a infantil.
7074
DD) RGE núm. 831/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa el novembre a primària.
7074
DE) RGE núm. 832/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera el novembre a primària.
7075
DF) RGE núm. 833/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca el novembre a primària.
7075
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DG) RGE núm. 834/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca el novembre a primària.
7075
DH) RGE núm. 835/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa el novembre a secundària.
7075
DI) RGE núm. 836/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera el novembre a secundària.
7075
DJ) RGE núm. 837/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca el novembre a secundària.
7075
DK) RGE núm. 838/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca el novembre a secundària.
7076
DL) RGE núm. 839/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa el desembre a infantil.
7076
DM) RGE núm. 840/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera el desembre a infantil.
7076
DN) RGE núm. 841/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca el desembre a infantil.
7076
DO) RGE núm. 842/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca el desembre a infantil.
7076
DP) RGE núm. 843/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa el desembre a primària.
7076
DQ) RGE núm. 844/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera el desembre a primària.
7076
DR) RGE núm. 845/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca el desembre a primària.
7077
DS) RGE núm. 846/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca el desembre a primària.
7077
DT) RGE núm. 847/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Eivissa el desembre a secundària.
7077
DU) RGE núm. 848/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Formentera el desembre a secundària.
7077
DV) RGE núm. 849/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Mallorca el desembre a secundària.
7077
DW) RGE núm. 850/18, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
extraordinària a Menorca el desembre a secundària.
7077

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1017/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret de català a l'Ibsalut.
7078
B) RGE núm. 1024/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
accions contra l'ocupació d'habitatges.
7078
C) RGE núm. 1025/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
indemnitzacions de la Llei d'urbanisme.
7078
D) RGE núm. 1033/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a expedients de
regulació d'ocupació.
7078
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E) RGE núm. 1034/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a cas d'hepatitis
7078

F) RGE núm. 1038/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport públic
de les Illes Balears.
7078
G) RGE núm. 1039/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de decret de
regulació de les guarderies.
7079
H) RGE núm. 1040/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de recursos públics
per premiar els que actuen contra l'estat de dret.
7079
I) RGE núm. 1041/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades en relació amb
el brot d'hepatitis A que ha afectat recentment diverses persones a Palma.
7079
J) RGE núm. 1042/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la imposició
del català a la sanitat.
7079
K) RGE núm. 1043/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de personal sanitari durant
les festes de Nadal.
7079
L) RGE núm. 1044/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a zonificació del lloguer turístic
proposada pels consells insulars.
7079
M) RGE núm. 1045/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret del català a la
sanitat pública.
7079
N) RGE núm. 1046/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ràtios a educació
infantil.
7080
O) RGE núm. 1047/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a gestió de la
convocatòria d'ajuts a les associacions i federacions de pares i mares.
7080

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 694/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estades
turístiques (I), davant la Comissió de Turisme.
7080
B) RGE núm. 695/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estades
turístiques (II), davant la Comissió de Turisme.
7080
C) RGE núm. 696/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estades
turístiques (III), davant la Comissió de Turisme.
7080
D) RGE núm. 697/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estades
turístiques (IV), davant la Comissió de Turisme.
7081
E) RGE núm. 767/18, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recepta interoperable
electrònica, davant la Comissió de Salut.
7081

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 769, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la connectivitat aèria de les Illes Balears.
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B) RGE núm. 793, dels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a defensa del
sistema públic de pensions (procediment d'urgència).
7082

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 519/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a regularitzar l'ús ordinari de l'heliport de l'Hospital Mateu
Orfila, davant la Comissió de Salut.
7083
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B) RGE núm. 520/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla estratègic per abordar les epidèmies gripals i atencions específiques
estacionals, davant la Comissió de Salut.
7084
C) RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a implantació del Servei de Podologia d'atenció del peu diabètic i peu
de risc a atenció primària, davant la Comissió de Salut.
7085
D) RGE núm. 668/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d'Or, davant la Comissió
de Salut.
7086
E) RGE núm. 669/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació i liquidació de les bestretes, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
7087
F) RGE núm. 674/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a suport als treballadors d'Acciona, davant la Comissió
d'Economia.
7088
G) RGE núm. 801/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de
redistribució i reducció de les desigualtats, davant la Comissió d'Economia.
7089
H) RGE núm. 868/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
7090

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 673/18, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de Salut sobre
l'aplicació del decret que ha de regular l'ús del català a la sanitat pública de les Illes Balears.
7091
B) RGE núm. 684/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques sobre finançament a Menorca.
7091

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de Cultura, Educació i Esport per a les preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita RGE núm. 7021/17 a 7024/17, 1911/17 a 1915/17, 10399/17, 10400/17, 12702/17 a 12704/17, 12429/17 a 12432/17 i 17123/16.
7091
B) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans per a la Proposició no de llei RGE núm. 16956/17.
7091
C) Creació i composició de la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute.

7092

D) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 761/18, presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 1/2018,
de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7092
E) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans per a la Proposició de llei RGE núm. 4582/17, de memòria
democràtica de les Illes Balears.
7092
F) Procediment de tramitació directa i lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell
Consultiu de les Illes Balears.
7092

4. INFORMACIONS
A) Substitucions de membres del Grup Parlamentari Popular a les comissions de Medi Ambient i Ordenació Territorial i de Cultura,
Educació i Esports.
7092
B) Substitucions de membres del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca a diverses comissions i a la Diputació Permanent.
7093
C) Substitució de membre del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca a la Ponència per a l'estudi del document lliurat al Parlament
pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu".
7093
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D) Designació de portaveu suplent del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

7093

E) Designació de portaveu suplent del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de gener de 2018, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 852/18, del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, de desconcentració administrativa i
d'igualtat de la ciutadania de les Illes Balears en la
participació política i social.
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per
Menorca presenta la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE DESCONCENTRACIÓ
ADMINISTRATIVA I D’IGUALTAT DE LA
CIUTADANIA DE LES ILLES BALEARS EN LA
PARTICIPACIÓ POLÍTICA I SOCIAL
I
L’article 3.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
proclama que “L’Estatut empara la insularitat del territori de la
comunitat autònoma com a fet diferencial i mereixedor de
protecció especial”. Aquest principi general es veu concretat en
diversos preceptes del text estatutari. Així, l’article 14.2
proclama el dret d’accedir a la funció pública en condicions
d’igualtat, i el 15.2 a participar en condicions d’igualtat en els
assumptes públics. És obvi que en un territori fragmentat com
el de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la igualtat
efectiva no es garanteix només amb la prevalença dels principis
de mèrit i capacitat o amb altres instruments d’igualtat formal.
Efectivament, no es pot ignorar que els habitants de les illes
menors han de fer un esforç suplementari per estar en igualtat
de condicions amb els ciutadans residents a Mallorca a l’hora
d’accedir a la funció pública i a l’hora de participar en els
assumptes públics d’abast autonòmic.
Així, d’una banda, és clar que el fet que les places
d’administració general de la comunitat autònoma (és a dir,
excloent les de serveis públics territorialitzats per naturalesa,
com l’educació i la sanitat) estiguin concentrades a l’illa major
suposa un desavantatge per als ciutadans de les illes menors per
accedir a la funció pública; o, dit d’altra manera, per estar en
condicions d’igualtat formal han de fer l’esforç suplementari de
canviar d’illa de residència, el que suposa, doncs, una
desigualtat material.
D’altra banda, també resulta evident que els ciutadans de les
illes menors han de fer un esforç suplementari significatiu per
participar amb veu pròpia en els afers d’àmbit balear. I això pel
simple fet que tant els òrgans col·legiats de l’administració,
com els de les entitat que hi col·laboren ostentant la condició
de representatives d’interessos generals, tenen les seves seus a
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Mallorca o s’hi reuneixen quotidianament. Aquest fet implica
un esforç econòmic i de dedicació de temps totalment
desproporcionat respecte dels seus homòlegs residents a
Mallorca. El lamentable resultat d’aquesta situació de
desavantatge és simplement la minoració, quan no absència, de
la veu de les illes menors en la gestió i la resolució dels afers
d’àmbit balear i que, per tant, afecten la ciutadania de totes les
illes. No hi ha dubte que aquesta situació suposa un obstacle
per a la vertebració i la integració real de les diverses illes que
formen la comunitat autònoma.
Fins fa relativament pocs anys, la fragmentació territorial de
l’arxipèlag i les conseqüències negatives que s’han exposat,
eren fets davant del quals no cabia altre capteniment que el de
la resignació. No obstant això, la generalització de l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació, especialment en
l’administració pública, obren noves perspectives per corregir
un greuge històric forçat per una necessària presencialitat en la
gestió dels afers públics. En aquest context, la comunitat
autònoma de les Illes Balears no pot restar passiva davant de la
possibilitat de corregir aquest greuge de participació en els
afers públics per part dels ciutadans de les illes menors. En
aquest sentit, l’article 29 de l’Estatut d’Autonomia estableix
que “els poders públics de les Illes Balears impulsaran l’accés
a les noves tecnologies, a la plena integració a la societat de la
informació i a la incorporació dels processos d’innovació".
II
A l’hora de plantejar-se les oportunitats que les TIC
ofereixen per superar el greuge històric esmentat, apareixen
dues possibilitats molt clares: en primer lloc, desconcentrar
llocs de treball públic i distribuir-los equitativament entre les
diferents illes i, en segon lloc, establir com a norma
l’assistència virtual a les reunions d’òrgans col·legiats d’àmbit
balear.
Pel que fa a la possibilitat de desconcentrar l’administració
autonòmica, és un fet que les administracions han tendit
progressivament a potenciar l’atenció i la gestió telemàtica. En
aquest sentit, els procediments telemàtics i les carpetes
ciutadanes que les diverses administracions proveeixen als seus
administrats mitjançant les seves webs o les intranets
corporatives en serien dos clars exemples. El suport legal al
desplegament de tots aquests canals i eines electròniques cal
trobar-lo a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics. Aquesta llei va establir el
dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les
administracions públiques, així com l’obligació d’aquestes de
dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris perquè aquest dret es
pugui exercir.
Seguint aquesta estela, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, ja estableix el canal electrònic no només com una
forma especial de relació entre l’administració i els ciutadans,
sinó com la forma habitual d’actuació de les administracions.
Tal com s’afirma en el preàmbul d’aquesta llei, “una
administració sense paper basada en un funcionament
íntegrament electrònic no només serveix millor als principis
d’eficàcia i eficiència en estalviar costos a ciutadans i a
empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats.
En efecte, la constància de documents i actuacions en un arxiu
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electrònic facilita el compliment de les obligacions de
transparència, ja que permet oferir informació puntual, àgil i
actualitzada als interessats”.
Aquest nou panorama del procediment administratiu ofereix
per tant la possibilitat que els llocs de treball públics no es
concentrin a la capital amb l’excusa del millor accés per a la
majoria de la població, sinó que fa indiferent, des del punt de
vista de l’atenció al ciutadà, la ubicació física de les
dependències administratives. En canvi, la desconcentració de
dependències públiques aporta dos avantatges. D’una banda
distribueix de forma més equitativa en el territori els beneficis
associats a la ubicació física dels llocs de treball: repartiment
més just de les rendes del treball i de la conseqüent capacitat de
consum. D’altra banda, posa els ciutadans residents a les
diferents illes del territori balear en real peu d’igualtat en
l’accés a l’ocupació pública, que poden accedir-hi sense, per
això, haver de canviar d’illa de residència.
III
Actualment, el decalatge entre el nombre de treballadors
públics que hi ha a cada illa i el nombre de llocs que els
correspondria per població és important. Així, mentre que l'illa
de Mallorca concentra el 78,5% de la població (dades del
padró actualitzades a 1 de gener de 2016), disposa del 87,1 %
dels llocs de treball d'administració general (dades de la
Relació de Llocs de Treball de 2016) . En canvi, les altres illes
presenten un dèficit: Menorca disposa del 6,5% de llocs per al
8,8% de la població. Els casos d'Eivissa i Formentera encara
són més acusats. En el primer cas, es disposa del 6% dels llocs
de treball per a l'11,8% de la població i, en el segon, del 0,4%
dels llocs
de treball per al 0,9% de la població. És a dir que a Eivissa i
Formentera els correspondria duplicar els seus llocs de treball
d'administració general per assolir un escenari d'igualtat en
l'accés a la funció pública per a tots els ciutadans de les Illes
Balears. Per assolir aquest equilibri, amb les dades actuals, l'illa
de Menorca hauria de disposar d'aproximadament 150 llocs de
treball més, l'illa d'Eivissa de 370 llocs més i l'illa de
Formentera, de 30 més.

Capítol primer
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte establir mesures per garantir que
la ciutadania de les Illes Balears pugui participar en els òrgans
col·legiats d’àmbit autonòmic i accedir a l’ocupació pública en
condicions d’igualtat, amb independència de la seva illa de
residència.
Article 2
Àmbit d’aplicació
Aquesta llei és d’aplicació a tot el sector públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears així com a les
federacions, associacions i altres entitats representatives
d’interessos generals que actuïn en l’àmbit de la mateixa
comunitat autònoma.
Als efectes d’aquesta llei, es consideren federacions o
associacions representatives d’interessos generals totes aquelles
que designin representants a òrgans col·legiats integrats dins
del sector públic de la comunitat autònoma.
El Govern i el Parlament de les Illes Balears queden
exclosos de l’àmbit d’aplicació excepte pel que disposa la
disposició addicional primera.
Capítol segon
Desconcentració administrativa
Article 3
Principi de proporcionalitat en l’ocupació pública
La comunitat autònoma ha de distribuir territorialment els
llocs de treball d’administració general en proporció a la
població de cada illa.
Article 4
Pla de desconcentració administrativa

IV
Pel que fa a l’assistència virtual a les reunions d’òrgans
col·legiats d’àmbit balear, és un fet que avui per avui s’ha
universalitzat l’accés a la infraestructura necessària per dur a
terme una videoconferència. I és del tot evident que la solució
més eficient per fer reunions d’àmbit balear és mitjançant
aquest mètode de no-presencialitat. La generalització de la
videoconferència per dur a terme reunions d’òrgans col·legiats
d’àmbit balear significa un gran estalvi de temps per a les
persones que han de desplaçar-se des de les illes menors i, a la
vegada, un gran estalvi de diners per part de les institucions que
han de sufragar els desplaçament. I això, per no parlar de la
petjada mediambiental d’aquests desplaçaments.
No obstant això, per poder establir les reunions no
presencials com a norma cal garantir l’accés a la infraestructura
i l’opció de l’accés presencial quan estigui justificat. Igualment,
en aquest darrer cas, i per mor de la igualtat en la participació
política i social que persegueix aquesta llei, cal indemnitzar de
forma justa la inversió de temps que suposa desplaçar-se des de
les illes menors per fer reunions presencials.

1. El Govern de les Illes Balears elaborarà un pla de
desconcentració administrativa per assolir l’objectiu establert
a l’article anterior en un termini màxim de 4 anys des de
l’entrada en vigor de la present llei.
El Pla s’aprovarà per decret del Govern en el termini màxim
d'un any des de l’entrada en vigor de la present llei.
2. El Pla establirà, entre d’altres mesures necessàries per a
culminar el procés de desconcentració:
1. Les unitats administratives que hagin de traslladar-se a cada
illa prioritzant en la mesura del possible el trasllat d'unitats
senceres, inclosos llurs càrrecs de comandament.
2. Els mecanismes i el calendari extraordinaris mitjançant els
quals els empleats públics que hi estiguin adscrits podran optar
per mantenir llurs places o concursar a d’altres.

BOPIB núm. 128 - 2 de febrer de 2018
Capítol tercer
Igualtat en la participació política i social
Article 5
Dret de participació telemàtica
Els membres dels òrgans col·legiats i de les juntes
directives o òrgans anàlegs, de les entitats referides a l’article
2, tenen el dret de participar amb plens efectes a les reunions
dels esmentats òrgans de forma telemàtica, sempre que es
realitzin a una illa diferent de la de la seva residència.
Article 6
Rescabalament de despeses i compensació econòmica per
desplaçament i manutenció
Quan per motius de força major no sigui possible satisfer el
dret enunciat a l’article 5, els òrgans o les entitats corresponents
tindran l’obligació de rescabalar les despeses de desplaçament,
compensar econòmicament el temps dedicat al desplaçament i,
si n'és el cas, rescabalar les despeses de manutenció en el
termes establerts en l’annex d’aquesta llei.
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Disposició addicional segona
La conselleria competent en administracions públiques
rescabalarà la totalitat de les despeses en què incorrin les
entitats esmentades a l’article 2 per satisfer els drets econòmics
previstos al capítol tercer. El procediment per fer efectius
aquests drets s’establirà per reglament.
Disposició addicional tercera
Els consells insulars posaran a disposició de les entitats
esmentades a l’article 2 un espai habilitat amb l’estructura
necessària per dur a terme reunions mitjançant
videoconferència. El règim d’ús d’aquests espais serà establert
per cada consell insular, garantint els drets previstos en aquesta
llei.
Disposició addicional quarta
Es faculta la conselleria responsable d’administracions
públiques per fer el desplegament reglamentari d’aquesta llei.
Disposició final

Article 7
Conciliació amb la vida familiar
Si algun òrgan col·legiat, per circumstàncies
extraordinàries, ha de reunir-se de forma presencial, la reunió
haurà de programar-se de manera que tots els que hagin de
viatjar des d’una altra illa puguin anar i tornar el mateix dia,
d’acord amb l’oferta de vols disponibles i tenint en compte el
temps necessari de desplaçament cap i des de l’aeroport.
Article 8
Rescabalament de despeses per pernoctació
Quan per motius de força major, els horaris no puguin
ajustar-se a l’establert a l’article 7, els òrgans o les entitats
corresponents tindran l’obligació de rescabalar les despeses de
pernoctació en el termes establerts a l’annex d’aquesta llei.
Article 9
Compensació econòmica per temps de desplaçament
Quan els membres dels òrgans col·legiats subjectes a
aquesta llei no tinguin la consideració de funcionaris ni estiguin
empleats per a les respectives entitats, federacions o
associacions per dur a terme la representació en qüestió, els
òrgans han de compensar econòmicament el temps dedicat a
l’assistència en els termes establerts en l’annex d’aquesta llei.
Disposició addicional primera
Els diputats autonòmics electes per les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera poden participar amb plens efectes de
forma telemàtica a les comissions del Parlament de les Illes
Balears. A aquest efecte, el Parlament podrà establir els acords
necessaris amb els diversos consells insulars als efectes de
disposar d’un espai equipat per a la participació telemàtica dels
diputats de cada illa.

Aquesta llei entrarà en vigor al cap de tres mesos de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ANNEX
Rescabalament de despeses de desplaçament
El rescabalament comprendrà l’import del bitllet, l’import
del pàrking de l'aeroport d’origen i el trasllat d’anada i tornada
en taxi o autobús, prèvia presentació dels comprovants de les
despeses.
Rescabalament de despeses de manutenció
El rescabalament comprendrà l’import de la manutenció,
fins a un màxim de 20 € per àpat. Es meritarà el rescabalament
per dinar si el desplaçament obliga a partir abans de les 13 h o
no permet tornar abans de les 15 h. Es meritarà el
rescabalament per sopar si el desplaçament no permet tornar
abans de les 21 h.
Rescabalament de despeses de pernoctació
El rescabalament comprendrà l’import de la pernoctació,
fins a un màxim de 100 €, prèvia presentació dels comprovants
de les despeses.
Compensació econòmica per desplaçament
A raó de 10 € per hora de desplaçament, a comptar a partir
de l’hora prevista d’embarcament en el vol d’anada i fins a
l’hora real d’aterratge del vol de tornada.
Els imports previstos en aquest annex es poden actualitzar
mitjançant la Llei de pressupostos de la comunitat autònoma.
Palma, 26 de gener de 2018.
El diputat:
Josep Castells i Baró
El portaveu:
Nel Martí i Llufriu
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3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de gener de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 541/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb les
interconnexions del Pla Hidrològic.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política general pel que fa a les
interconnexions previstes en el Pla Hidrològic.
Palma, a 10 de gener de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
La portaveu
Margarita prohens i Rigo

A)
RGE núm. 537/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions que
pensa dur a terme adreçades al Pla de Cultura durant l'any
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Pot el Govern detallar les accions que pensa dur a terme
adreçades al Pla de Cultura durant l'any 2018? Indicau-ne el
concepte i el pressupost que pensa destinar a cadascuna de les
accions.
Palma, a 16 de gener de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

B)
RGE núm. 542/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de dia de
l'Hospital General (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

B)
RGE núm. 770/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la
protecció de la posidònia.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política general pel que fa a la protecció
de la posidònia a les Illes Balears.
Palma, a 10 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
La portaveu
Margarita prohens i Rigo

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

S'ha posat en marxa el centre de dia de l'Hospital General?
Si és així, en quina data?
Palma, a 17 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

C)
RGE núm. 543/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de dia de
l'Hospital General (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 dotació de personal té el centre de dia de l'Hospital
General?
Palma, a 17 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de gener de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D)
RGE núm. 548/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a cens de desapareguts
de la Guerra Civil i el franquisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

de residència per rebre tractament mèdic, quins seran aquests
increments i quan es faran efectius?

Quan està previst que el Govern elabori el cens de
desapareguts previst a l'article 3 de la Llei 10/2016, de 13 de
juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la
Guerra Civil i el franquisme?
Palma, a 15 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 549/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a llei de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

H)
RGE núm. 555/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Llei de capitalitat i
transport terrestre.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Per quin motiu a dia d'avui no s'ha tancat l'acord entre el
Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma que ha de
permetre que els descomptes dels residents de Palma en el
transport terrestre es facin extensius a la resta de residents de
Formentera, Eivissa i Menorca?

Ha procedit el Govern a actualitzar i publicar oficialment el
mapa de fosses tal i com preveu l'article 4.2 de la Llei de
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme?
Palma, a 15 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

I)
RGE núm. 556/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei d'oftalmologia a
l'Hospital de Formentera i a Can Misses.

F)
RGE núm. 550/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a llei de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En referència a les restes d'ossos trobades al cementiri de
Sant Ferran a Formentera, quan es preveu que es disposarà dels
resultats de les proves d'ADN que s'hi estan practicant?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el termini mitjà d'espera dels pacients que han
sol·licitat cites del servei d'oftalmologia a l'Hospital de
Formentera i a Can Misses, respectivament, al llarg dels anys
2016 i 2017?
Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 15 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
J)
G)
RGE núm. 554/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a dietes per a malalts i
acompanyants de malalts usuaris d'Ibsalut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Tenint en compte l'increment de pressupost de la CAIB el
present any per augmentar les dietes que s'abonaran als malalts
i als seus acompanyants quan es desplacen fora de la seva illa

RGE núm. 557/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a bassa de reg de
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quina és la previsió que fa el Govern per a la posada en
marxa definitiva de la bassa de reg de Formentera?
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Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

K)
RGE núm. 558/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a bassa de reg de
Formentera.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin punt es troba la licitació del projecte d'execució de
l'obra del Centre d'Ensenyament d'Infantil i de Primària de Sant
Ferran a Formentera?
Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
O)
Quina és la previsió estimada de consum d'aigua/dia que fa
el Govern en el moment de la posada en marxa definitiva de la
bassa de reg de Formentera?
Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

L)
RGE núm. 560/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a alberg de Formentera.

RGE núm. 563/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a estacions
meteorològiques a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin nombre d'estacions meteorològiques que depenen del
Govern es troben operatives a Formentera?
Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
P)
Quina partida destinarà el Govern a inversions de
manteniment a l'Alberg de Formentera el present any?
Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

RGE núm. 564/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a descomptes d'IRPF a
famílies d'estudiants.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

M)
RGE núm. 561/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres al CEIP Mestre
Lluís Andreu a Formentera.

Amb quin procediment i en quin termini es pensa fer
efectiva la bonificació de l'IRPF a les famílies dels estudiants
de les Illes que cursen estudis superiors fora de la seva illa de
residència?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quan es preveu que finalitzin les obres de millora del CEIP
Mestre Lluís Andreu a Formentera?
Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

N)
RGE núm. 562/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a CEIP Sant Ferran a
Formentera.

Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Q)
RGE núm. 565/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a descomptes d'IRPF a
famílies d'estudiants.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Pensa el Govern dur a terme algun tipus de campanya a
través dels mitjans de comunicació per donar a conèixer la
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manera d'accedir a les bonificacions de l'IRPF per a les famílies
dels estudiants de les Illes que cursen estudis superiors fora de
la seva illa de residència?
Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

U)
RGE núm. 600/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes de cicles
formatius residents a Formentera.

R)
RGE núm. 566/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis sobre les
necessitats d'habitatge a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quines característiques tendrà l'estudi que l'IBAVI
impulsarà a Formentera per tal de conèixer les necessitats
específiques d'habitatge a l'illa?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 d'alumnes amb residència a Formentera s'han
matriculat als cicles d'FP grau mitjà i superior que ofereix la
Conselleria d'Educació a centres de les altres illes, durant els
cursos 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018? Se sol·liciten les
dades agrupades per tipus de cicle i curs.
Palma, a 18 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
V)

RGE núm. 606/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a neteja de torrents.

S)
RGE núm. 567/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis sobre les
necessitats d'habitatge a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Pensa el Govern destinar alguna partida econòmica a
actuacions de neteja de torrents a l'illa de Formentera?

S'han posat en contacte amb el Consell Insular de
Formentera per coordinar les tasques de realització de l'estudi
que l'IBAVI impulsarà a Formentera per tal de conèixer les
necessitats específiques d'habitatge a l'illa?
Palma, a 17 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

T)
RGE núm. 568/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis sobre les
necessitats d'habitatge a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quan es faran públiques les dades de la primera fase de
l'estudi de les necessitats i de la demanda d'habitatge per a tot
l'any a Formentera que es dugueren a terme al llarg de 2017?

Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

W)
RGE núm. 607/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a incendis de Cala Saona.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En què consistiran les accions de regeneració de la zona de
bosc afectada pels incendis de Cala Saona a Formentera el
passat estiu?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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X)
RGE núm. 608/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a atenció presencial de
l'oficina de l'IBAVI a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
El Govern de les Illes Balears és el competent en matèria de
polítiques d'habitatge i disposa d'una partida pressupostària de
30.000 euros el present any per ampliar i millorar la cobertura
horària de l'oficia de l'IBAVI a Formentera. Així mateix estam
assabentats del fet que la Conselleria de Territori ha signat un
conveni amb el Consell Insular de Menorca perquè la prestació
de servei de l'oficina de l'IBAVI a aquesta illa es faci a càrrec
de la institució insular. A més, per la informació que vostès ens
han facilitat, també es troben en converses amb el Consell
Insular d'Eivissa per establir un acord de similars
característiques.
És per això que els demanam si pensen trametre al Consell
Insular de Formentera algun tipus de proposta o conveni en
termes semblants als que s'han negociat amb les illes de
Menorca i Eivissa, amb l'objectiu de donar compliment als
acords del Govern respecte del reforç del servei d'IBAVI a l'illa
de Formentera
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Y)
RGE núm. 611/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei de vigilància del
fondeig a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quines actuacions ha fet el Govern perquè les embarcacions
de vigilància i control del fondeig disposin d'un punt
d'amarrament al port de la Savina en el moment d'inici del
servei?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Z)
RGE núm. 612/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a llots de la depuradora
de Santa Eulària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

Fins quan es preveu que el Govern continuï fent front al
pagament del trasllat de llots de depuradora d'Eivissa a la
península?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

AA)
RGE núm. 613/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a llots de la depuradora
de Santa Eulària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Preveu el Govern signar algun tipus de conveni o acord amb
el Consell Insular d'Eivissa o l'Ajuntament de Santa Eulària pel
finançament del trasllat de llots de depuradora d'aquesta illa
fins a la península?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

AB)
RGE núm. 615/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a llots de la depuradora
de Santa Eulària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quins han estat els imports abonats anualment per part del
Govern per fer front al trasllat de llots de depuradora d'Eivissa
a la península, i des de quin any es realitzen?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

AC)
RGE núm. 616/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a tercer cable submarí
entre Eivissa i Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin punt es troba la tramitació del projecte del tercer
cable submarí entre Eivissa i Formentera?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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AD)
RGE núm. 618/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per combatre la processionària del pi durant
l'any 2016.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quina fase d'infestació, si n'és el cas, es troben els indrets
afectats per eruga peluda?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quines són les actuacions que es van dur a terme per
combatre la processionària del pi durant l'any 2016? Indicau-ne
la resposta separant les dades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AE)
RGE núm. 619/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per combatre la processionària del pi durant
l'any 2018.
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Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AH)
RGE núm. 622/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre l'eruga peluda.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Si escau, quins tractaments es duran a terme durant el 2018
per combatre l'eruga peluda?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
AI)
Quines són les actuacions que es duran a terme per
combatre la processionària del pi durant l'any 2018? Indicau-ne
la resposta separant les dades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AF)
RGE núm. 620/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indrets
de les Illes Balears on es troba l'anomenada eruga peluda.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quins indrets de les Illes Balears es troba l'anomenada
eruga peluda?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AG)
RGE núm. 621/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fase
d'infestació dels indrets de les Illes Balears on es troba
l'anomenada eruga peluda.

RGE núm. 623/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Xarxa
balear de seguiment de danys en els boscos.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En què consisteix la Xarxa balear de seguiment de danys en
els boscos?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AJ)
RGE núm. 624/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de la plaga del banyarriquer de l'alzina.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quina situació es troba la plaga del banyarriquer de
l'alzina?, indicau-ne les dades per illes.?
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Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AK)
RGE núm. 625/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractament per combatre el banyarriquer de l'alzina.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quins tractaments es duran a terme per combatre el
banyarriquer de l'alzina?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AL)
RGE núm. 626/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència del Bursaphelenchus xylophilus.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin nivell d'incidència es troba el Bursaphelenchus
xylophilus?, indicau-ne les dades separades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AM)
RGE núm. 627/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència del Phytophthora ramorum.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin nivell d'incidència es troba el Phytophthora
ramorum?, indicau-ne les dades separades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AN)
RGE núm. 628/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de Gibberella circinata.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin nivell d'incidència es troba el Gibberella
circinata?, indicau-ne les dades separades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AO)
RGE núm. 629/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència del Anoplophora Chinensis.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin nivell d'incidència es troba l'Anoplophora
Chinensis?, indicau-ne les dades separades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AP)
RGE núm. 630/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de l'Erwinia amylovora.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin nivell d'incidència es troba l'Erwinia amylovora?,
indicau-ne les dades separades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AQ)
RGE núm. 631/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de la Paysandisia archon.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin nivell d'incidència es troba la Paysandisia archon?,
indicau-ne les dades separades per illes.
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La diputada
Margaret Mercadal i Camps
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AU)
RGE núm. 635/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència del Tomicus destruens.

AR)
RGE núm. 632/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre la Paysandisia archon.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

En quin nivell d'incidència es troba l'insecte perforador de
pins (Tomicus destruens)?, indicau-ne les dades separades per
illes.

Quins tractaments es duen a terme per combatre la
Paysandisia archon?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AS)
RGE núm. 633/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència del Monchochamus galloprivincialis.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin nivell d'incidència es troba l'insecte perforador de
pins (Monchochamus galloprovincialis)?, indicau-ne les dades
separades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AT)
RGE núm. 634/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre el Monchochamus
galloprovincialis.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quins tractaments es duen a terme per combatre el
Monchochamus galloprovincialis?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AV)
RGE núm. 636/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre el Tomicus destruens.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quins tractaments es duen a terme per combatre el Tomicus
destruens?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AW)
RGE núm. 637/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de l'Orthotomicus erosus.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin nivell d'incidència es troba l'insecte perforador de
pins (Orthotomicus erosus)?, indicau-ne les dades separades
per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AX)
RGE núm. 638/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre l'Orthotomicus erosus.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Quins tractaments es duen a terme per combatre
l'Orthotomicus erosus?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BB)
RGE núm. 642/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
relacionats amb la nàutica duts a terme per la Conselleria
de Treball, Comerç i Indústria.

AY)
RGE núm. 639/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte LIFE + "CERAMBYX".

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

Quins cursos es duen a terme, relacionats amb la nàutica,
per part de la Conselleria de Treball. Comerç i Indústria? Feune la relació separada per tipus de cursos (concepte), durada,
nombre de places i per illes.

En què consisteix el projecte LIFE + "CERAMBYX"?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AZ)
RGE núm. 640/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'execució del Pla forestal de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quin estat d'execució es troba el Pla forestal de les Illes
Balears?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BA)
RGE núm. 641/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
relacionats amb la nàutica duts a terme per la Conselleria
d'Educació i Universitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quins cursos es duen a terme, relacionats amb la nàutica,
per part de la Conselleria d'Educació i Universitat? Feu-ne la
relació separada per tipus de cursos (concepte), durada, nombre
de places i per illes.

Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BC)
RGE núm. 643/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
relacionats amb la nàutica duts a terme per la Conselleria
de Territori, Energia i Mobilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quins cursos es duen a terme, relacionats amb la nàutica,
per part de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat?
Feu-ne la relació separada per tipus de cursos (concepte),
durada, nombre de places i per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BD)
RGE núm. 644/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de l'encefalopatia espongiforme transmissible durant el
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 proves s'han realitzat per al control de
l'encefalopatia espongiforme transmissible durant el 2017?,
indicau-ne les dades per illes i per tipus d'animal.

BOPIB núm. 128 - 2 de febrer de 2018
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
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BH)
RGE núm. 649/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la tuberculosi bovina durant el 2017.

BE)
RGE núm. 646/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la brucel·losi bovina durant el 2017.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 proves s'han realitzat per al control de la
tuberculosi bovina durant el 2017?, indicau-ne les dades per
illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Quantes proves s'han realitzat per al control de la
brucel·losi bovina durant el 2017?, indicau-ne les dades per
illes i per tipus d'animal.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BI)
RGE núm. 650/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la leucosi enzoòtica durant el 2017.

BF)
RGE núm. 647/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la brucel·losi caprina durant el 2017.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 proves s'han realitzat per al control de la leucosi
enzoòtica durant el 2017?, indicau-ne les dades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Quantes proves s'han realitzat per al control de la
brucel·losi caprina durant el 2017?, indicau-ne les dades per
illes i per tipus d'animal.
BJ)
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BG)
RGE núm. 648/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la llengua blava durant el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 proves s'han realitzat per al control de la llengua
blava durant el 2017?, indicau-ne les dades per illes i per tipus
d'animal.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

RGE núm. 651/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la peripneumònia contagiosa bovina durant el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 proves s'han realitzat per al control de la
peripneumònia contagiosa bovina durant el 2017?, indicau-ne
les dades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BK)
RGE núm. 652/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la malaltia d'Aujeszky durant el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes proves s'han realitzat per al control de la malaltia
d'Aujeszky durant el 2017?, indicau-ne les dades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BL)
RGE núm. 653/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la pesta porcina clàssica durant el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 proves s'han realitzat per al control de la pesta
porcina clàssica durant el 2017?, indicau-ne les dades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BM)
RGE núm. 654/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la pesta porcina africana durant el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 proves s'han realitzat per al control de la pesta
porcina africana durant el 2017?, indicau-ne les dades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BO)
RGE núm. 660/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a accessibilitat en el
transport marítim.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quina mesura estima el Govern que ha donat
acompliment als acords sobre control de les condicions
d'accessibilitat en el transport marítim aprovats el passat mes de
febrer (derivats de la proposició no de llei 1909/17?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BP)
RGE núm. 661/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a actualització de la
Cartera de serveis i Mapa assistencial a plataformes web.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
En quina mesura s'han executat els acords derivats de la
proposició no de llei 3348/17, aprovada el passat 15 de març de
2017, sobre actualització del mapa assistencial i cartera de
serveis dels hospitals i centres de salut públics de les Illes
Balears als suports web?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BQ)
RGE núm. 662/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions d'ILLENC
a edició i promoció de literatura infantil i juvenil.

BN)
RGE núm. 655/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la malaltia vascular porcina durant el 2017.

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

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

Quin nombre d'obres de l'àmbit de la literatura infantil i
juvenil han rebut subvencions de l'Institut ILLENC de "Suport
a la projecció exterior de l'edició i promoció de la literatura, el
pensament, el còmic i la il·lustració" al llarg del període 2015,
2016 i 2017?

Quantes proves s'han realitzat per al control de la malaltia
vascular porcina durant el 2017?, indicau-ne les dades per illes.
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BOPIB núm. 128 - 2 de febrer de 2018

7069

BR)
RGE núm. 663/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions d'ILLENC
a edició i promoció de literatura infantil i juvenil.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

Pensa el Govern promoure la publicació d'una guia
actualitzada de literatura infantil i juvenil dels autors de les
Illes Balears per mitjà de suports digitals?

Pensa el Govern de les Illes Balears tenir representació a
alguna de les fires internacionals de literatura infantil al llarg
d'aquest any?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BV)
RGE núm. 667/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament de
l'112.

BS)
RGE núm. 664/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions d'ILLENC
a edició i promoció de literatura infantil i juvenil.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 següents 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.

Pot explicar i confirmar la notícia apareguda avui als
mitjans de comunicació que afirma que l'112 va penjar el
telèfon dues vegades a una cridada d'auxili feta per un menor
a Inca que actualment està ingressat?

Compta el Govern amb dades sobre el nombre d'editorials
de les Illes Balears que es troben especialitzades en literatura
infantil i juvenil?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BT)
RGE núm. 665/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions d'ILLENC
a edició i promoció de literatura infantil i juvenil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Compta el Govern amb dades sobre l'evolució de l'edició de
literatura infantil i juvenil a les Illes Balears, així com dels
volums anuals de vendes d'aquest segment literari al nostre
arxipèlag tant en llengua catalana com en llengua castellana?
Palma, a 19 de gener de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BU)
RGE núm. 666/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions d'ILLENC
a edició i promoció de literatura infantil i juvenil.

Palma, a 22 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BW)
RGE núm. 671/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació
de l'habilitació del Centre integrat de formació
d'hostaleria.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba l'habilitació de l'antiga estació
marítima del port antic de Ciutadella de Menorca per a ús del
Centre integrat de formació professional d'hostaleria?
Palma, a 22 de gener de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

BX)
RGE núm. 713/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a refugis.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

7070

BOPIB núm. 128 - 2 de febrer de 2018

Els refugis gestionats pel Govern compten amb títol
administratiu habilitant d'activitats?
Palma, a 23 de gener de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

BY)
RGE núm. 714/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a refugis, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Els refugis gestionats pel Govern compleixen amb la
normativa de barreres arquitectòniques?
Palma, a 23 de gener de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

BZ)
RGE núm. 715/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a avantprojecte de llei de promoció de la seguretat
i la salut en el treball a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'al·legacions s'han presentat a l'avantprojecte
de llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les
Illes Balears?
Palma, a 23 de gener de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

CA)
RGE núm. 799/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a brot d'hepatitis A
a un restaurant de Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot la consellera de salut confirmar la notícia de dia 26 de
gener de 2018 als mitjans de comunicació que el restaurant de
Palma, origen del brot d'hepatitis A, va seguir obert 21 dies
després de saber-se que era el focus de l'esmentat brot?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

CB)
RGE núm. 803/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa el setembre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa
d'Eivissa durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CC)
RGE núm. 804/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera el setembre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Formentera durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CD)
RGE núm. 805/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca el setembre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Mallorca durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CE)
RGE núm. 806/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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escolarització extraordinària a Menorca el setembre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Mallorca durant el mes de setembre de 2017?

Quin nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Menorca durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CF)
RGE núm. 807/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa el setembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CI)
RGE núm. 810/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Menorca el setembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Menorca durant el mes de setembre de 2017?

Quin nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
d'Eivissa durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CG)
RGE núm. 808/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera el setembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Formentera durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CH)
RGE núm. 809/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca el setembre a
primària.
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Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CJ)
RGE núm. 811/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa el setembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CK)
RGE núm. 812/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera el setembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Formentera durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CL)
RGE núm. 813/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca el setembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CM)
RGE núm. 814/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Menorca el setembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Menorca durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CN)
RGE núm. 815/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa l'octubre a primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
d'Eivissa durant el mes d'octubre de 2017?

Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CO)
RGE núm. 816/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera l'octubre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Formentera durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CP)
RGE núm. 817/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca l'octubre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Mallorca durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CQ)
RGE núm. 818/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Menorca l'octubre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Menorca durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
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CR)
RGE núm. 819/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa l'octubre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CS)
RGE núm. 820/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera l'octubre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CT)
RGE núm. 821/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca l'octubre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CU)
RGE núm. 822/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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escolarització extraordinària a Menorca l'octubre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CV)
RGE núm. 823/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa el novembre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa
d'Eivissa durant el mes de novembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CW)
RGE núm. 824/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera el novembre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Formentera durant el mes de novembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CX)
RGE núm. 825/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca el novembre a
infantil.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Mallorca durant el mes de novembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CY)
RGE núm. 826/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Menorca el novembre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Menorca durant el mes de novembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

CZ)
RGE núm. 827/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa l'octubre a infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa
d'Eivissa durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DA)
RGE núm. 828/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera l'octubre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Formentera durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DB)
RGE núm. 829/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca l'octubre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Mallorca durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DC)
RGE núm. 830/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Menorca l'octubre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Menorca durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DD)
RGE núm. 831/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa el novembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
d'Eivissa durant el mes de novembre de 2017?
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Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DE)
RGE núm. 832/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera el novembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

DH)
RGE núm. 835/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa el novembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa d'Eivissa durant el mes de novembre de 2017?

Quin nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Formentera durant el mes de novembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DF)
RGE núm. 833/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca el novembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Mallorca durant el mes de novembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DG)
RGE núm. 834/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Menorca el novembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Menorca durant el mes de novembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
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Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DI)
RGE núm. 836/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera el novembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Formentera durant el mes de novembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DJ)
RGE núm. 837/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca el novembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Mallorca durant el mes de novembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DK)
RGE núm. 838/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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escolarització extraordinària a Menorca el novembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Menorca durant el mes de novembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DL)
RGE núm. 839/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa el desembre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa
d'Eivissa durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DM)
RGE núm. 840/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera el desembre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Formentera durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DN)
RGE núm. 841/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca el desembre a
infantil.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Mallorca durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DO)
RGE núm. 842/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Menorca el desembre a
infantil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació infantil als centres escolars de l'illa de
Menorca durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DP)
RGE núm. 843/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa el desembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
d'Eivissa durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DQ)
RGE núm. 844/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera el desembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Formentera durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DR)
RGE núm. 845/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca el desembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Mallorca durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DS)
RGE núm. 846/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Menorca el desembre a
primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació primària als centres escolars de l'illa
de Menorca durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DT)
RGE núm. 847/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Eivissa el desembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa d'Eivissa durant el mes de desembre de 2017?
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Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DU)
RGE núm. 848/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Formentera el desembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Formentera durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DV)
RGE núm. 849/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Mallorca el desembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Mallorca durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

DW)
RGE núm. 850/18, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització extraordinària a Menorca el desembre a
secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre d'alumnes s'ha matriculat de manera
extraordinària a educació secundària als centres escolars de
l'illa de Menorca durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 26 de gener de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ha calculat i pressupostat el Govern les indemnitzacions
que haurà de pagar per la prohibició de fer ampliacions en
habitatges legals a sòl rústic de la Llei d'urbanisme?
Palma, a 30 de gener de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de gener de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
D)
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 1033/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a expedients de regulació d'ocupació.

RGE núm. 1017/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret de català a
l'Ibsalut.

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

A)

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

Sra. Presidenta, com valora vostè els expedients de
regulació d'ocupació de les darreres setmanes a Acciona, Pepsi
i en especial el dels treballadors de la ja gairebé desapareguda
entitat Sa Nostra?
Palma, a 31 de gener de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

Sra. Presidenta del Govern, ens pot dir què està passant amb
el decret de català a l'Ibsalut?
Palma, a 30 de gener de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

E)
RGE núm. 1034/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a cas d'hepatitis A.

B)
RGE núm. 1024/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a accions contra l'ocupació d'habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Es varen ajustar els temps d'actuació davant el recent cas
d'hepatitis A amb els que la Conselleria de Salut va realitzar?
Palma, a 31 de gener de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

Davant la manca de resposta de l'Estat, pensa el Govern
prendre qualque tipus d'acció per evitar les ocupacions il·legals
d'habitatges a les Illes?
Palma, a 30 de gener de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

F)
RGE núm. 1038/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a transport públic de les Illes Balears.

C)
RGE núm. 1025/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a indemnitzacions de la Llei d'urbanisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan tindran els ciutadans de les Illes Balears un transport
públic de qualitat?
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Palma, a 30 de gener de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
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J)
RGE núm. 1042/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig
a la imposició del català a la sanitat.

G)
RGE núm. 1039/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de decret de regulació de les guarderies.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora la consellera de Salut el rebuig frontal a la
imposició del català a la sanitat per la majoria de la ciutadania?
Palma, a 30 de gener de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Què pensa fer el Govern respecte del projecte de decret de
regulació de les guarderies?
Palma, a 30 de gener de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

K)
RGE núm. 1043/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de
personal sanitari durant les festes de Nadal.

H)
RGE núm. 1040/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de
recursos públics per premiar els que actuen contra l'estat
de dret.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, pot confirmar la manca de
personal sanitari també durant les passades festes de Nadal?
Palma, a 30 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Considera la Conselleria de Cultura, Participació i Esports
que és lícit que s'utilitzin recursos públics per premiar els que
actuen contra l'estat de dret?
L)
Palma, a 30 de gener de 2018
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

I)
RGE núm. 1041/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades en relació amb el brot d'hepatitis A que ha
afectat recentment diverses persones a Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 1044/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a zonificació del
lloguer turístic proposada pels consells insulars.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera la vicepresidenta i consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme que la zonificació del lloguer turístic
proposada pels consells insulars és la més adequada a les
necessitats de les Illes Balears?
Palma, a 30 de gener de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quines mesures va adoptar la Conselleria de Salut després
de conèixer el focus del recent brot d'hepatitis A que ha afectat
diverses persones a Palma?
M)
Palma, a 30 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

RGE núm. 1045/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret del
català a la sanitat pública.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pensa aprovar el decret del català a la sanitat pública amb
el posicionament en contra dels sindicats professionals i gran
part de la societat?

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de gener de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 30 de gener de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

N)
RGE núm. 1046/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a ràtios a educació infantil.

RGE núm. 694/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a estades turístiques (I), davant la Comissió de
Turisme.

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

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

Què pensa fer la Conselleria d'Educació davant l'augment,
fora de la legalitat, de les ràtios a educació infantil derivades
del retard en la construcció del col·legi de Cala de Bou a
Eivissa?

Quin nombre d'expedients sancionadors s'han obert per fer
estades turístiques sense títol administratiu?
Palma, a 23 de gener de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 31 de gener de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray
B)
O)
RGE núm. 1047/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a gestió
de la convocatòria d'ajuts a les associacions i federacions de
pares i mares.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com pensa gestionar la Conselleria d'Educació la propera
convocatòria d'ajuts a les associacions i federacions de pares i
mares?

RGE núm. 695/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a estades turístiques (II), davant la Comissió de
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
L'increment de les sancions en matèria de lloguer turístic ha
reduït el nombre de turistes arribats a Balears a la darrera part
de la temporada de 2017?
Palma, a 23 de gener de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 29 de gener de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró
C)

RGE núm. 696/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a estades turístiques (III), davant la Comissió de
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

BOPIB núm. 128 - 2 de febrer de 2018

Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Considera que és el lloguer turístic el responsable de la
possible saturació turística com va dir el ministre a Fitur?
Palma, a 23 de gener de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 697/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a estades turístiques (IV), davant la Comissió de
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Les reserves previstes per a la temporada 2018 indiquen que
vendran manco turistes ja que l'oferta s'ha reduït per la llei
d'estades turístiques?
Palma, a 23 de gener de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 767/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
recepta interoperable electrònica, davant la Comissió de
Salut.
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 oral davant la Comissió de
Salut.
Quan estarà previst que Balears entri a formar part de les
comunitats autònomes que disposen del servei de recepta
interoperable electrònica?
Palma, a 22 de gener de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de gener de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
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A)
RGE núm. 769, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de la connectivitat aèria de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La millora de les condicions de la connectivitat de les Illes
Balears, entre elles i amb la península, és un aspecte essencial,
tant a nivell individual com social i econòmic que mereix una
contínua millora per tal de pal·liar els efectes negatius que la
nostra insularitat suposa en els residents de les Illes Balears.
Recentment s’ha aconseguit que el descompte del transport
entre illes hagi augmentat fins al 75% (la qual cosa ha suposat
un augment molt considerable del nombre de residents que es
desplacen entre illes); i és el moment de centrar-nos i unir els
nostres esforços per aconseguir aquest augment també amb les
rutes amb la península. En un moment en què ja s’han donat
passes entre illes, ara hem de lluitar i insistir perquè la passa
sigui més gran, sigui més definitiva i afecti també les
connexions amb la península, per tant cal plantejar,
precisament, la pujada del descompte aeri i marítim fins al
75%.
Des del Grup Parlamentari Popular pensam que és
important traslladar la satisfacció perquè s’hagi pujat el
descompte entre illes i consideram necessari reivindicar-lo cap
a la península, actuant de forma conjunta i coordinada amb els
altres territoris que també són extrapeninsulars, com Canàries,
Ceuta i Melilla.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears vol traslladar al Govern
d’Espanya la seva satisfacció per haver augmentat el descompte
de residents del transport entre illes fins al 75%.
2. El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern
d’Espanya que aquest augment del 75% del descompte de
residents es faci extensiu al transport de les illes amb la
península.
3. El Parlament de les Illes Balears manifesta la importància de
que des de les institucions de les Illes Balears s’actuï de forma
conjunta i coordinada amb els altres territoris extrapeninsulars,
Canàries, Ceuta i Melilla, en les iniciatives que puguin pal·liar
els efectes que aquesta genera, i especialment pel que fa a la
reivindicació, davant el Govern d’Espanya, de l’augment fins
al 75% del descompte de resident en el transport amb la
península.
Palma, a 20 de desembre de 2017
La diputada
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Margalida Cabrer i González
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 793, dels Grups Parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a
defensa del sistema públic de pensions (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS
per Menorca presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: El buidament de la
guardiola de les pensions i el qüestionament per part del
Govern estatal del sistema públic de pensions.
El sistema públic de pensions és un dels nostres més preuats
tresors. Malgrat que les pensions no siguin tan altes com
voldríem, mitjançant aquestes es reconeix l'esforç realitzat al
llarg de tota una vida de treball. A més, aquest dret a una
pensió reconeix a una generació que començava a treballar als
14 anys, en una època on molts dels drets laborals aconseguits
amb la transició i l'arribada de la democràcia encara no
existien. La Constitució espanyola diu a l'article 50 que "els
poders públics garantiran, mitjançant pensions adequades i
periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als
ciutadans durant la tercera edat". Malgrat aquest dret garantit
a la Constitució, recentment la diputada del PP i presidenta de
la Comissió del Pacte de Toledo, Celia Villalobos, ha reobert
el debat sobre la viabilitat del sistema públic de pensions,
qüestionant-lo en un context en què la guardiola de les pensions
està gairebé buida, fent una clara aposta pels plans privats. En
una entrevista a "Los Desayunos" de Televisió espanyola, la
Sra. Villalobos ha deixat entreveure que les pensions públiques
perillen i que, en conseqüència, cal promoure els plans de
pensions privats; un mantra repetit per servir als interessos de
la banca, a qui el PP serveix des de fa anys.
L'objectiu del PP i del Govern central és fer por als futurs
pensionistes per desacreditar el sistema públic de pensions,
estenent així la idea que en un futur els que vulguin cobrar una
pensió ho hauran de fer estalviant ells mateixos, contractant un
pla de pensions privat amb l'empresa o amb un banc. Malgrat
això, les dades reals donen suport a la majoria de població que
voldria jubilar-se abans i amb una pensió superior (BBVA,
2017). Per una banda, aquestes dades ens indiquen que
Espanya (11,42%) es troba per darrere del països com França
(13,8%), Àustria (13,4%) o Itàlia (16,3%) en el pes, dins del
PIB, de la despesa pública en pensions, segons dades de
l'OCDE l'any 2013. A més, amb unes de les cotitzacions més
regressives; dades que ens donen diversos espais de millora per
al benestar de les persones, tant en la vida laboral com en la
jubilació. A més, aquesta realitat es confirma si tenim en
compte que el descens en els ingressos de la seguretat social és
conseqüència de l'atur, la precarietat laboral i la disminució
dels salaris que cotitzen al fons de la seguretat social i a la
guardiola de les pensions.

Per això, és important desmentir l'engany fonamental del
discurs de Villalobos i del Partit Popular. És la política
econòmica del Partit Popular i no un accident meteorològic ni
un fenomen demogràfic, el que està provocant que el sistema de
pensions estigui en entredit. L'argument que l'envelliment de la
població farà impossible la redistribució de les pensions
d'acord amb les cotitzacions, i que per aquesta raó és necessari
fomentar els plans privats és una fal·làcia intencionada per tal
d'afavorir els interessos dels bancs, de determinades empreses
i d'un model social que no creu en el fet col·lectiu. El
qüestionament del sistema públic de pensions és una part més
de l'agenda neoliberal que els poderosos volen implementar al
nostre país, intentant així liberalitzar tots els sectors públics que
queden per privatitzar. És aquesta agenda la que marca la
política de la Comissió Europea, que pretén potenciar i donar
més espai a les pensions privades; cosa que podria tenir èxit
amb les classes mitjanes que encara conservin marges de renda
per a l'estalvi i els plans de pensions, però que és absolutament
inviable per a tots aquells que no aconsegueixin un cert nivell
de rendes, la qual cosa afecta moltíssims treballadors i
treballadores del nostre país i especialment de les nostres illes.
Per què diem que el raonament del PP és erroni i falaç? En
primer lloc, perquè només es fixa interessadament en la
dinàmica demogràfica (envelliment) sense dirigir l'atenció a
l'evolució de variables econòmiques i socials. Si tenim en
compte aquestes variables, resulta evident que un augment de
la població jubilada pot compensar-se perfectament amb
increments de la productivitat, l'ocupació, els salaris mitjans i
mínims, i noves figures impositives que posin al nostre país a
la mitjana de pressió fiscal de l'OCDE (actualment o punts per
sota d'aquesta) i facin sostenible el sistema; àmbits, tots quatre,
en els quals l'economia espanyola té un important marge de
millora.
Les cotitzacions s'han d'entendre com un impost més (en
aquest cas vinculat a l'activitat econòmica) que serveis per
sufragar la despesa en drets que socialment entenem
fonamentals. Un d'ells és el del gaudi de la vida durant els
darrers anys (recollit, com dèiem abans a la Constitució). Per
aquest motiu, és important reconèixer que la separació entre la
Seguretat Social i l'Estat és merament administrativa i
comptable, però no econòmica, i molt menys política. Una
prova d'això la podem trobar en el fet que algunes despeses que
s'inclouen actualment en els pressuposts, com la sanitat, havien
figurat, anteriorment, entre les despeses de la Seguretat Social
o en què s'estan gastant doblers de la guardiola de les pensions
per altres coses. De fet, el 4 de gener de 2013, el diari
econòmic alemany Deutche Wirtchafts Nachwischten titulava
així un article: "Saqueig dels fons de pensions per comprar
bons del Govern d'Espanya". La realitat que reflectia aquest
article és que la llei que regulava el funcionament d'aquest fons
posava un límit als doblers que es poden consumir cada any. En
aquesta norma s'especifica que no es pot superar el 3% de la
despesa anual en pensions contributives. No obstant això, el
Govern central estava gastant molt més (i ho continua fent), ja
que el límit està suspès des de 2012. Podem deduir, en aquest
sentit, que el Govern espanyol ha utilitzat doblers d'aquesta
guardiola per comprar deute sobirà, la qual cosa ha estat una
estratègia perfectament traçada per desprestigiar el sistema de
pensions i estendre la por en els futurs pensionistes perquè
pensin que el sistema no funciona. Quan en realitat han estat els
que no volen que funcioni els que han provocat amb les seves
decisions polítiques el buidament de la guardiola. Si es va
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suspendre aquesta norma, és per poder dir que s'esgoten els
fons per a pensions, intentant demostrar que no hi ha doblers i
que el sistema és inviable.
Més enllà d'estratègies de desprestigi, el futur de les
pensions pot assegurar-se perfectament gràcies als fons proveïts
per múltiples figures impositives al marge de les cotitzacions.
És evident que la conservació d'un sistema de pensions
garantides, solidàries i universals requereix, únicament, de
voluntat política. El manteniment i la millora d'aquest sistema
de pensions públic és totalment imprescindible per garantir el
pacte social que deia que si treballaves dur durant la teva vida
tendries una pensió digna per gaudir dels darrers anys de la teva
existència. Així, per exemple, modificar l'Impost de Societats,
potenciar els impostos sobre les rendes del capital financer, la
lluita contra el frau, la creació d'imposts finalistes (per augment
demogràfic o contribució de solidaritat) per cobrir els dèficits
del finançament contributiu, com s'ha introduït en altres països,
o un IVA social, modificar l'IRPF i gravar més els trams de
rendes més alts serien algunes de les solucions per garantir i
millorar l'actual sistema de pensions. De fet, un augment de la
pressió fiscal d'1,2 punts durant entre 5 i 10 anys podria
permetre recaptar 12.500 milions d'euros.
Com que no és una qüestió tècnica, sinó política, hem de
decidir com a societat entre prioritzar el benestar de la
ciutadania arribada a una certa edat, o abocar els nostres majors
a treballar cada vegada més anys i en pitjors condicions, mentre
els nostres joves es troben en situació d'atuir involuntari,
precarietat laboral i incertesa permanent en el treball. La
reforma laboral sumada a la interessada i cercada crisi de les
pensions és un còctel explosiu que pot fer esclatar pels aires el
pacte social i el pacte entre generacions que garanteix aquest
sistema de pensions que garanteix la nostra Constitució.
A aquesta situació ja lamentable a l'àmbit estatal se suma
que a escala autonòmica, a les illes Balears tenim les pensions
més baixes de tot l'estat segons l'informe de l'Observatori
Social de les persones majors de 2015, la qual cosa té relació
directa amb un model productiu que ha promogut durant massa
temps la precarietat, la mà d'obra intensiva de baixa
qualificació, la temporalitat en la contractació, els salaris
baixos i l'economia submergida. Per aquestes raons, la pensió
mitjana de Balears se situa 71 euros per sota de la mitjana
estatal, cosa que canviaria substancialment de cara al futur si
Balears apostés decididament per un canvi d'0estructura
productiva en sectors d'alt valor afegit com és la innovació, la
transició energètica i l'aprofitament de l'estructura industrial
existent amb l'aposta per la creació de noves indústries. En tot
cas i fins que la situació canviï, és necessari que l'Estat
compensi aquesta situació revalorant les pensions no
contributives i les pensions més baixes per tal d'acabar amb la
situació precària en matèria de pensions que sofreix la nostra
comunitat autònoma.
Per aquestes raons, els Grups Parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca presenten la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
modificar l'estructura productiva del nostre país i avançar en
una legislació laboral que elimini la precarietat i disminueixi
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l'atur al nostre país, incrementant, així, les cotitzacions socials
que permetin la viabilitat del sistema de pensions.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
garantir la sostenibilitat del sistema de pensions tornant a la
vigència del topall que es pot gastar cada any de la guardiola,
suspès el 2012, i la introducció del finançament per via
impositiva sobre la base d'un sistema tributari progressiu.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
tornar l'edat de jubilació ordinària als 65 anys, facilitant-se tant
l'accés als autònoms com fent possible la jubilació anticipada
en bones condicions.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
revisar amb criteris d'igualtat de gènere el llistat de treballs de
naturalesa penosa que puguin acollir-se a la jubilació
anticipada, com és el cas de les cambreres de pis.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal que
posi en marxa mecanismes que puguin compensar el fet que
determinades comunitats autònomes, com Balears, tenguin les
pensions més baixes de tot l'Estat, revalorant les pensions no
contributives i les pensions més baixes.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
suprimir l'Índex de Revalorització de les pensions previst a la
Llei 23/2013 i que s'indexi l'evolució de les pensions a l'Índex
de Preus al Consum, de manera que es garanteixi el poder
adquisitiu dels pensionistes.
Palma, a 25 de gener de 2018
Els diputats
Carlos Saura i León
Joan Ferrà i Terrasa
Els portaveus
Alberto Jarabo i Vicente
David Abril i Hervás
Patrícia Font i Marbán

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de gener de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 519/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a regularitzar l'ús ordinari de l'heliport
de l'Hospital Mateu Orfila, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

7084

BOPIB núm. 128 - 2 de febrer de 2018

Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
El transport aeri sanitari és un servei fonamental per a
garantir l’accés al servei públic de salut, en condicions
d’igualtat, a tots els ciutadans de l’arxipèlag Illes Balears. El
servei té especial rellevància per als pacients de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera que han de ser atesos de forma
urgent a l’hospital de referència de Son Espases. Aquest servei
funciona a Menorca, 24 hores al dia 365 dies a l’any, a través
d’una avioneta ambulància que opera des de l’aeroport de l’illa.
En aquest sentit ha estat una millora molt significativa per
a Menorca ampliar a 24 hores el servei de transport aeri urgent,
posada en marxa el 2016 i que fins aleshores només funcionava
12 hores.
L’Hospital Mateu Orfila disposa, des de la seva construcció
l’any 2007, d'una pista heliport. Aquesta helisuperfície no pot
ser utilitzada de forma ordinària per aterrar aeronaus d’ala
rotatòria per no haver finalitzat tot el llarg procés de
legalització, amb les necessàries adequacions tècniques
pertinents. L’heliport de l’Hospital Mateo Orfila només pot ser
utilitzat en situacions d’extrema urgència, per a les quals es
permet l’aterratge sense els requisits tècnics i legals ordinaris.
El proposant considera necessari i positiu que l’Ib Salut reactivi
la tramitació per legalitzar l’heliport de l’Hospital Mateu
Orfila, i poder disposar així d’una opcional pista d’aterratge per
a aeronaus d’ala rotatòria a peu d’hospital. Amb aquesta opció
s’aconseguiria:
• tenir una segona alternativa (a l’actual avioneta que opera
des de l’aeroport), que dóna més flexibilitat a situacions
imprevistes;
• donar majors garanties als aterratges d’extrema urgència a
l’heliport de l’Hospital Mateu Orfila;
• poder utilitzar l’heliport en casos d’avaria de l’avioneta
ambulància i la seva substitució per un helicòpter;
• poder utilitzar l’heliport en casos de saturació del servei
d’avioneta, que es poden donar en circumstàncies especials
(com ara les festes de Sant Joan).
Cal tenir present que en el cas d’ús de l’helicòpter és
fonamental aprofitar els seus avantatges respecte de l’avioneta,
com és l’aterratge a peu d’hospital, que permet compensar així
el temps de trasllat a l’aeroport. Aquest sistema, amb
helicòpter, és utilitzat a Eivissa i Formentera, i per tant és
conegut i experimentat per l’Ib Salut.
Aquesta demanda pren força precisament ara que el plec de
prestacions tècniques que han de regir el nou contracte del
servei de transport sanitari aeri, contempla, a més de l’avioneta
24 h per a Menorca, un helicòpter, amb base a Mallorca, per a
casos d’avaria o d’operacions de manteniment de les avionetes
(Mallorca i Menorca) i helicòpter (Eivissa i Formentera).
El plec especifica concretament que:
"3. Recursos, cobertura horaria y horas de vuelo contratadas.
3.1. Recursos
3.1.1. Los recursos que conformarán el parque mínimo
necesario para la cobertura del servicio serán:
- 1 avión en la isla de Mallorca.
- 1 avión en la isla de Menorca.
- 1 helicóptero en la isla de Ibiza y Formentera.

En la isla de Mallorca para garantizar la prestación del
servicio en caso de reparación de averías o de operaciones de
mantenimiento de las aeronaves, las empresas dispondrán de
una aeronave de ala rotatoria (helicóptero) con base en
Mallorca disponible 24 horas con capacidad suficiente para
garantizar la cobertura del servicio con iguales condiciones
que las aeronaves relacionadas en el parque mínimo."
Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari MÉS per Menorca
demana que el Parlament aprovi la següent proposta de
resolució:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’IbSalut a reactivar la regularització de l’heliport de
l’Hospital Mateu Orfila, per donar més garanties tant a l’ús
excepcional i urgent de l’heliosuperfície com al seu ús ordinari,
especialment ara que el nou plec de clàusules tècniques del
servei preveu la disponibilitat d’un helicòpter en situacions
d’avaria, manteniment o altres circumstàncies especials de
l’avioneta ambulància que du a terme el servei de transport aeri
sanitari.
Palma, a 15 de gener de 2018
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 520/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a pla estratègic per abordar les epidèmies gripals i
atencions específiques estacionals, davant la Comissió de
Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Novament amb l'arribada de l'epidèmia gripal els serveis
d'urgències de Balears s'han vist desbordats.
La falta d'una previsió efectiva i un pla estratègic que abordi
el tema de les epidèmies gripals amb la profunditat i el rigor
que mereix, ha provocat que els serveis d'urgències
hospitalàries hagin d'atendre volums altíssims de pacients.
S'han succeït notícies de pacients en situació d'espera o
permanència en els Serveis d'Urgències, així com queixes del
món professional, comprensibles, sobre l'escassetat dels
recursos, per poder atendre en condicions adequades aquest
augment de la demanda.
Se sap, a més, que molts dels pacients atesos en els serveis
hospitalaris no acaben requerint d'un ingrés hospitalari, amb el
que sembla obvi que podrien millorar-se els circuits per
facilitar l'assistència en l'Atenció Primària.
Com més resolutiva sigui l'atenció urgent en Atenció
Primària, major és el nombre de derivacions correctament
indicades a urgències hospitalàries, augmentant així l'eficiència
global del sistema d'urgències.
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En aquests períodes estacionals, la necessitat d'atenció d'un
major nombre de pacients i en pitjors circumstàncies (molts
d'ells en situació vulnerable, amb patologies cròniques que es
desestabilitzen i amb diferent grau de fragilitat), s'afegeix a la
necessitat diària de donar resposta a programes, també
importants per a la població, com poden ser les llistes d'espera
quirúrgica i diagnòstica. I com a conseqüència última tenim un
nombre variable de pacients que, una vegada vists pels
professionals d'urgències, romanen fins i tot diversos dies en
aquests serveis tot esperant llits d'hospitalització.
A més, en el cas dels professionals d'urgències, s'afegeix
una major taxa de temporalitat i precarietat que és fruit, entre
altres raons, de la no-existència de reconeixement professional
i de l'especialitat de Medicina d'Urgències, tal com ocorre en la
resta de països desenvolupats. Cal garantir l'equitat en aquest
important escenari de l'atenció mèdica al nostre país, situant-la
en el mateix plànol jurídic, administratiu, social, docent i de
perspectives professionals que la resta de serveis que presten
assistència.
És òbvia a més la gran importància que té la cobertura
vacunal. A les campanyes vacunals cal prestar-los també
especial atenció.
D'altra banda, respecte de les campanyes que es realitzen
sobre l'ús racional de la sanitat pública, que s'han de reforçar,
l'Administració no acompanya des del punt de vista burocràtic,
ja que, per exemple, quan un treballador emmalalteix sovint es
veu obligat a anar a una consulta mèdica senzillament perquè
se li expedeixi un paper com a justificant d'absència laboral. En
altres països, per exemple a Regne Unit, els treballadors només
han d'aportar una nota del metge si la baixa per malaltia supera
els set dies, i és el propi treballador el que es responsabilitza
davant la seva empresa de la seva situació.
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cartera de serveis, compatibilitzant els horaris laborals amb la
conciliació familiar, podent flexibilitzar voluntàriament la
jornada laboral a canvi de recuperar les jornades altres dies de
l'any (entre altres possibilitats) i fins i tot facilitar que els
professionals puguin donar suport fora del seu horari ordinari
mitjançant un sistema de compensació.
4. Reforçar els punts d'atenció continuada 24 hores als centres
de salut que siguin necessaris durant els becs epidèmics. Per
realitzar aquesta assistència extra es comptarà amb substituts i,
en la seva absència, amb personal del centre o de la zona als
quals es compensarà adequadament.
5. Promocionar l'ús adequat i racional del sistema sanitari amb
campanyes programades entre la població general.
6. Incloure, al portal de transparència, els indicadors mensuals
de les derivacions a urgències hospitalàries desagregat per
regió sanitària, centre hospitalari i centre de salut, així com els
indicadors de vacunació antigripal. Haurà d'especificar-se com
a indicador de qualitat en Atenció Primària el percentatge de
població de risc vacunada i el nombre de derivacions a
urgències ateses o no prèviament en Atenció Primària.
7. Insistir en les campanyes de vacunació antigripal,
especialment en tots aquells col·lectius en els quals la
comunitat científica considera indicats i donar major difusió
educativa a les mesures higièniques de prevenció.
8. Reforçar el paper actual de la Farmàcia Comunitària dins de
l'educació per a la Salut i la promoció de l'autocura, en
coordinació amb l'equip d'Atenció Primària del propi centre de
salut.
9. Anar revertint, progressivament, la taxa de retallades que ha
vingut patint el Sistema Sanitari en els últims anys.

Així doncs, és hora d'assumir que, per definició, tant les
malalties associades al fred a l'hivern com a la calor a l'estiu i
que afecten normalment els grups més vulnerables de la nostra
societat no són contingències, sinó realitats tangibles que
ocorren any rere any.

Palma, a 15 de gener de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

Per tot l'anterior, Ciutadans-Partit de la Ciutadania, com a
integrant del Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
C)
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Agrair i reconèixer el treball i l'esforç realitzat per tots els
treballadors sanitaris.
2. Integrar en les agendes anuals de programació les atencions
estacionals originades tant pel fred (amb o sense grip) com per
la calor a l'estiu, i preveure possibles contingències en el cas
que es produeixin epidèmies anuals amb major virulència i/o
taxa de letalitat.
3. Donar els recursos necessaris a l'Atenció Primària per donar
resposta efectiva a millorar l'organització de les seves agendes
i dels seus horaris en èpoques en les quals sigui necessària
aquesta atenció específica estacional. Això inclou mesures de
gestió que facin possible millorar les seves cobertures i la

RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a implantació del Servei de Podologia d'atenció del peu
diabètic i peu de risc a atenció primària, davant la Comissió
de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
El peu diabètic ha de considerar-se un peu de risc, però no
l'únic, encara que és el més susceptible a determinats tipus de
lesions.
Parlem de peus de risc quan ens referim al que té un alt risc
de patir ulceracions, infeccions diverses o amputacions per
culpa de trastorns d'origen neuropàtic (alteracions en els nervis
que produeix falta de sensibilitat), o vascular (falta de reg
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sanguini) i que solen associar-se a malalties i factors de risc
com la diabetis, l'alcoholisme, el tabac o l'artrosi reumàtica.

Per tot l'anteriorment exposat, Ciutadans, com a integrant
del Grup Parlamentari Mixt. proposa la següent

Es calcula que el 10% dels pacients amb diabetis presenten
lesions o úlceres en els peus, la qual cosa es denomina “peu
diabètic”. Cada any, l'Hospital Universitari Son Espases até
unes cinquanta urgències quirúrgiques per aquesta
problemàtica, que poden acabar majoritàriament amb
l'amputació d'una extremitat inferior o d'ambdues.

Proposició no de llei

El peu diabètic apareix quan existeixen nivells inadequats
de glucosa en sang i altres factors que concorren amb
freqüència en persones amb diabetis (hipertensió arterial,
hipercolesterolemia, ...) que provoquen un dany en els vasos
(vasculopatia) i nervis (neuropatia).
Dos dels riscos d'aquests pacients diabètics són: la
disminució de la sensibilitat per afectació dels nervis de les
cames i dels peus i la mala circulació del peu produïda per una
disminució del reg sanguini, notant els peus dormits des de la
punta dels dits cap amunt amb sensació d'esponjament arribant,
fins i tot, a no notar el dolor.
D'aquesta manera, qualsevol petita fregada, ferida o
esquerda pot passar inadvertida i servir com a porta d'entrada
a una possible infecció. Aquestes ferides difícils de tancar per
la pressió existent en el teixit i la patologia vascular poden
derivar en la formació d'una úlcera, de vegades molt greu, i que
és la principal causa d'una possible amputació. Les infeccions
en els peus poden produir-se per contaminació d'aquestes
ferides, de calls, de pell seca o d'ungles mal tallades.
Per tant, per prevenir l'aparició de la patologia del peu
diabètic, és molt important revisar-se i cuidar-se els peus
periòdicament amb l'ajuda continuada i rigorosa d'un podòleg.
El treball del podòleg consisteix a cuidar i prevenir l'aparició
de lesions en els peus així com la valoració i el tractament de
les alteracions dermatològiques, la descàrrega d'úlceres, l'estudi
de biomecànica, la derivació a l'hospital i el seguiment de les
ortesis plantessis. Es millora així la qualitat de vida dels
pacients diabètics i s'eviten unes conseqüències que poden
arribar a ser fatals.
A Balears, dins de l'equip interdisciplinari que tracta la
diabetis a nivell hospitalari, solament comptem amb un únic
podòleg per a tota l'àrea de salut de Mallorca i un únic podòleg
a l'Hospital de Can Misses per a tota l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera.
No existeix per tant en el primer nivell assistencial el
pacient en Atenció Primària, la prevenció a través de la cura
dels peus i el tractament precoç del peu pel podòleg, i és la
millor de les estratègies per reduir el nombre d'amputacions
derivades d'aquesta patologia.
En Atenció Primària és el personal d'infermeria qui aplica
les cures segons protocol dictat pel podòleg una vegada ha
aparegut la ulceració. El pacient sol recórrer a les Urgències.
La realitat és que actualment els pacients han d'acudir a la
consulta privada de podologia per a la cura contínua dels peus,
i és una despesa inassumible per molts pacients donada la
cronicitat de la malaltia.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Habilitar, en Atenció Primària, el Servei de Podologia
d'Atenció del Peu Diabètic i Peu de Risc. En aquest servei, la
programació del nombre de dies per setmana i d'horari vindrà
determinada per la prevalença de la patologia a la zona
ambulatòria.
2. Promoure equips multidisciplinaris específics de peus
diabètics en cadascun dels hospitals de Balears que estaran en
contacte i coordinació permanent amb el podòleg o podòlegs
dels serveis d'Atenció Primària corresponents a l'àrea de salut
de cadascun dels hospitals.
3. Homogeneïtzar l'atenció que reben els pacients amb peu
diabètic en el camp de la prevenció, tractament i rehabilitació
mitjançant la creació de guies clíniques consensuades i
adaptades al nostre sistema sanitari.
Palma, a 5 de desembre de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

D)
RGE núm. 668/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d'Or,
davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
El passat mes d’agost els veïns de Cala d’Or van iniciar una
campanya de recollida de signatures per tal que, d’una vegada
per totes, la Conselleria de Salut doti la Unitat Bàsica de Salut
d’un horari digne i d’una ambulància de Suport Vital Bàsic. A
aquesta campanya també s’hi sumaren diverses associacions i
clubs esportius. Aquesta iniciativa pretenia garantir
l’assistència sanitària al nucli costaner de Santanyí les 24 hores
del dia.
Amb una atenció de 35 hores entre setmana per a una
població resident empadronada d’aproximadament 5.000
habitants, que es quintuplica durant els mesos d’estiu, resulta
del tot insuficient.
Per part del Consistori s’ha sol·licitat en diverses ocasions
a la Conselleria de Salut la reconversió de la Unitat de Salut de
Cala d’Or en un PAC que garanteixi l’assistència sanitària als
habitants les 24 hores, els 365 dies de l’any i d’una ambulància
medicalitzada, ja que tan sols n’hi ha una a Santanyí.
Per la seva banda, la Conselleria de Salut va comunicar a
l’Ajuntament de Santanyí el passat estiu que “estudiaria la seva
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demanda”, sense que fins ara s’hagi materialitzat cap actuació
per part del Govern.

la comunitat autònoma aquestes bestretes, sempre d’acord amb
els objectius anuals d’estabilitat pressupostària.

S’ha de tenir en compte que el temps d’espera de
l’ambulància que s’ha de desplaçar a Cala d’Or des de Santanyí
pot arribar als 50 minuts, fet que resulta del tot inadmissible.

De fet, la disposició addicional segona de l’esmentada llei
diu exactament:
"Imputació pressupostària de les bestretes a compte del nou
sistema de finançament:
1. La imputació pressupostària de les bestretes a compte del
nou sistema de finançament concedides pel Govern de les
Illes Balears als consells insulars, en el marc de les
previsions de les lleis de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per als anys 2008,
2009, 2010, 2012 i 2013, s’ha de fer, si escau, a través de
les lleis de pressuposts generals anuals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. D’acord amb això, les successives lleis de pressuposts
generals de la comunitat autònoma poden reconèixer
progressivament aquesta imputació pressupostària, en
funció de les disponibilitats de la hisenda autonòmica i dels
objectius anuals d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera."

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una adequada assistència sanitària als habitants
de Cala d’Or convertint la Unitat Bàsica de Salut en un PAC
amb assistència les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Així
mateix insta el Govern a dotar aquest centre d’una ambulància
de Suport Vital Bàsic per donar cobertura a aquest indret.
Palma, a 17 de gener de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

E)
RGE núm. 669/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a negociació i liquidació de les bestretes, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Era preceptiu per llei aprovar l’any 2007 una nova llei de
finançament dels consells insulars.
Malauradament, la incapacitat del Govern del segon Pacte
de Progrés per consensuar una nova llei de finançament dels
consells que reforcés la suficiència financera de les hisendes
insulars, els va obligar a implementar, amb caràcter transitori,
uns imports anuals a favor dels consells insulars, mitjançant un
sistema de bestretes addicionals al marge del sistema. Aquest
sistema de bestretes era un nyap comptable, donat que els
imports tenien caràcter extrapressupostari, només existien al
text articulat dels pressuposts, i no hi havia cap partida
pressupostària que recolzés aquelles quantitats.
El resultat final va ser que bona part d’aquestes bestretes,
un total de 144 milions d’euros, el Govern de les Illes Balears
no les va pagar als consells insulars, tot i que els diferents
consells sí incorporaven com a ingressos en els seus
pressuposts aquestes bestretes que, en teoria, havien de rebre
del Govern.
A l’any 2014 el Govern del Partit Popular, amb el vot
contrari dels partits d’esquerres, va aprovar la llei que establia
un nou sistema de finançament dels consells insulars. En
aquesta llei es va establir que cada any, en funció de les
disponibilitats econòmiques, s’imputessin en els pressuposts de

En realitat, la Llei de finançament dels consells insulars no
estableix cap sistema de càlcul de les bestretes. De fet, la
mateixa consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, ha dit en
diferents moments que s’estava consensuant un sistema de
càlcul de les liquidacions (donant a entendre que hi havia
diferents possibilitats per establir aquest càlcul) i un calendari
de pagament de les bestretes als consells insulars. El sistema de
càlcul de la liquidació de les bestretes queda, per tant, a allò
que disposi el Govern.
Sorprèn, per altra banda, que en la cinquena Conferència de
Presidents del passat 13 de desembre de 2017, el Govern i els
consells anunciessin un acord per iniciar el procediment de
liquidació de les bestretes, i ara, quan el Govern anuncia que el
Consell de Menorca no només no rebrà ni un sol euro dels 8,5
milions que li quedava per cobrar de les bestretes, sinó que
n’haurà de tornar 8 milions, el mateix Consell de Menorca
digui que hi estan en contra d’aquesta liquidació en el fons i en
les formes. Es posa en evidència que, després de dos anys
negociant i consensuant, el resultat d’aquest consens no pot ser
més decebedor.
Per tot això es Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant en una solució consensuada de la
liquidació de les bestretes, sempre amb la premissa que els
consells insulars no hagin de retornar el que ja han cobrat i que
puguin recuperar un import no inferior a l’import de les
bestretes establertes en els diferents pressuposts de la CAIB
durant els anys de vigència del sistema de bestretes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un calendari de pagaments de la liquidació de
les bestretes, en el termini màxim de tres mesos.
Palma, a 18 de gener de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
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La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

F)
RGE núm. 674/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a suport als treballadors d'Acciona,
davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Economia.
La situació de precarietat dels diferents aeroports de les
Illes Balears és un tema recurrent a les nostres institucions,
però l'Estat, malgrat controlar el 51% d'Aena i tenir capacitat
per millorar les condicions laborals de les principals portes
d'entrada al nostre territori, no vol sentir parlar d'això.
A Palma, l''aeroport de Son Sant Joan és el segon aeroport
més rendible de tot l'estat, a una empresa, Aena, amb molts de
guanys. Això, que hauria de propiciar una millora substancial
de les condicions laborals de les empreses que fan feina als
aeroports, no només no suposa aquesta millora, sinó que la
situació laboral a l'aeroport de Palma és cada cop pitjor. A més
a més, el Govern espanyol del PP ha permès que la seva
reforma laboral i les seves polítiques en aquesta matèria hagin
provocat una devaluació dels drets laborals en tots els àmbits,
però especialment en el turístic. Així mateix i havent-se
anunciat més de 100 milions d'euros d'inversions en menys d'un
any a l'aeroport de Palma, cap d'aquestes inversions no
intentarà millorar la situació laboral dels treballadors i les
treballadores de l'aeroport, sinó que es dirigirà a millorar
infraestructures, essent
símptoma del poc que importen les persones a la direcció
d'AENA. L'expropiació i la privatització de la meitat d'Aena ha
estat una excusa per ampliar marges de benefici per als
accionistes, millorar infraestructures amb doblers de tothom
que són utilitzades per negocis privats i seguir estrenyent
encara més als treballadors i les treballadores dels aeroports.
A les Illes Balears, a la ja delicada situació derivada de
l'externalització de pràcticament tots els serveis, a
l'autohandling de les companyies aèries de baix cost (que
augmenten la competència de preus a la baixa) i a una situació
general en l'àmbit laboral cada cop pitjor per als més dèbils, se
suma la fallida de l'empresa Niki, filial d'Air Berlin. Aquesta
fallida ha provocat la decisió d'Acciona d'obrir un expedient de
regulació temporal d'ocupació totalment injustificat que pot
afectar d'una manera o d'una altra a la situació laboral de més
de 400 persones.
El 14 de desembre aquesta empresa que donava serveis de
handling a Niki, i suposa el 65% de la seva operativa a Nadal,
va rebre la notificació oficial de la cancel·lació de tots els vols
de l'aerolínia, provocant molta incertesa per als treballadors que
no sabien com havien d'actuar. A més, els llocs de feina del
personal fix discontinu que s'haurien d'incorporar el març estan
també en l'aire. Això significa que uns 120 treballadors no
saben si podran tornar a treballar llavors. La proposta d'ERTO
que ha ofert l'empresa Acciona consisteix a donar a 108
treballadors i treballadores 700 euros per conceptes fixos de la

nòmina durant els dos mesos en què tenen previst aplicar
l'ERTO, mesura a la qual els treballadors s'han negat per
anunciar mobilitzacions, protestes i una possible vaga davant
aquest escenari injust, ja que l'empresa podria estalviar-se
l'ERTO amb una reprogramació de vacances, de cursos de
formació i bosses d'hores. A més, és previsible que davant el
probable escenari d'un nou rècord turístic, l'empresa Acciona
pugui canviar la relació de treball a favor seu amb la captació
de noves companyies aèries que vulguin donar els serveis (ja
s'estan produint confirmacions en aquest sentit) perduts amb
Niki, cosa que indica que l'ERTO no és l'única solució. Per una
altra banda, en un context en què la companyia cerca nous
contractes amb altres companyies no entenem quina és la raó
per la qual no volen que hi hagi pau social a l'aeroport.
Una empresa com Acciona, una de les més importants de
l'IBEX 35 i propietat del multimilionari José Manuel
Entrecanales, amb una fortuna familiar que es calcula en 8.700
milions d'euros, hauria d'actuar amb més responsabilitat i donar
una solució com més aviat millor als seus treballadors i
treballadores, que segons la mateixa empresa són el seu millor
actiu. En tot cas, aquesta fortuna només s'entén si es considera
que aquests doblers són la traducció de llocs de treball no
correctament remunerats i que es paguen amb una qualitat de
feina que deixa molt a desitjar i que en l'aeroport suposa que
molts de treballadors i treballadores de handling hagin de
compaginar feines de poques hores cada dia a diferents
empreses. A més, segons alguns càlculs, l'any passat es varen
treballar 42.000 hores extres, amb el que això implica per a les
condicions de seguretat d'aquests treballadors i treballadores i
per la qualitat del servei donat.
Per totes aquestes raons, el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport als
treballadors i treballadores afectats per l'ERTO anunciat per
Acciona als aeroports de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta Acciona a trobar una
solució beneficiosa per als treballadors que no suposi
necessàriament un ERTO, ja que aquest no seria necessari si es
fa una reprogramació de vacances, de cursos de formació i
bosses d'hores com demanen els treballadors i treballadores.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intervenir en aquest conflicte laboral i a intentar
trobar una solució consensuada amb els treballadors, els
sindicats i l'empresa que suposin una millora de les condicions
laborals i que no impliquin una pèrdua de llocs de treball que
es podrien absorbir amb la contractació dels serveis de
handling per part d'altres companyies aèries.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intervenir en matèria de salut laboral per garantir la
salut laboral dels treballadors i la seguretat dels passatgers a
l'aeroport de Palma.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
propiciar que els aeroports tinguin els seus propis serveis de
handling i que no es doni una competència de preus per sota
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que perjudiqui els treballadors amb companyies que tenen el
seu autohandling.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que, en l'aplicació de la nova llei de contractes del sector
públic, s'apliquin les clàusules socials incloses en aquesta llei
a l'àmbit aeroportuari.
Palma, a 22 de gener de 2018
El diputat
Carlos Saura i León
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

G)
RGE núm. 801/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establir un sistema públic de pensions amb major
capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats,
davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública
amb major capacitat de redistribució i reducció de les
desigualtats (el 46%).
Les polítiques del Partit Popular representen una seriosa
amenaça per al sistema públic de pensions. Amb les seves
polítiques d'ocupació el Govern de Rajoy ha posat en perill la
sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un
període de dèficits constants i creixents; i amb el nou
mecanisme de revaloració, que es desvincula del poder
adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import
de la pensió en funció de l'esperança de vida, es condemna els
pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això ho han fet
mitjançant la imposició, sense diàleg social i trencant
unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes
polítiques el PP està preparant el camí per als Fons de Pensions
privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat Social.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva
pèrdua de poder adquisitiu de les pensions, sensació d'incertesa
en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les
seves pensions en els propers anys, sentiment d'injustícia en
aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els
pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys
vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en
què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema.
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retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions
d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons per
import de 93.251 milions d'euros addicionals a les cotitzacions
per poder fer front al pagament de les pensions en el període
2012 - 2017.
L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en
comptes de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de
Toledo i el Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant la
Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros.
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura
financera de la Seguretat Social duta a terme pels governs
socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una
recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per ser usat
quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre el
Sistema, entorn de l'any 2023. De no haver estat utilitzat, el
Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves
aportacions, només sobre la base de la seva pròpia rendibilitat.
En canvi, de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra
guardiola de les pensions quedarà totalment buida l'any 2018.
És a dir, s'e4sgotarà deu anys abans del previst.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la
Seguretat Social i en conseqüència, la garantia no només de les
pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions
futures.
Per això és imprescindible adoptar mesures que donin
estabilitat al Sistema.
En el PSOE considerem que el dret a les pensions i l'accés
al Sistema de Seguretat Social ha de considerar-se un dret
constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la
Carta Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures
destinades a garantir el futur del Sistema Públic de Pensions:
recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un
nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i
ocupació de qualitat; i establint una font complementària de
finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la
majoria dels països del nostre entorn.
Per aquestes raons el PSOE defensa un nou model per
reequilibrar el sistema de pensions, mantenint la despesa,
racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del
sistema.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició de no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya

El PP està acabant amb el Sistema Públic de Pensions
sotmetent a un espoli permanent el Fons de Reserva de la
Seguretat Social.
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del
Fons de Reserva que, de comptar amb 66.815 milions d'euros
a la fi de 2011, se situa, en el dia d'avui, en 8.095 milions
d'euros, i que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a
conseqüència del préstec de 10.192 milions d'euros de l'Estat
a la Seguretat Social contingut en la Llei de pressupostos
generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats

a:
1. Tornar al consens de 2011 i deroga tots els canvis legals
introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de
la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de forma íntegra, la
Llei 23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'Índex
de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant-ne
l'actualització conforme a l'IPC.
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3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei
23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de
l'esperança de vida del conjunt corresponent a partir de l'1 de
gener del 2019.
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als
pressupostos generals de l'Estat 2018 aquells que no
corresponen a prestacions, com les següents despeses entre
d'altres:
1.a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de
quotes, tarifes planes,...). Si es considera necessari
mantenir-ne alguna hauria de ser per la via de bonificacions
i a càrrec dels PGE.
2.b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de
la Seguretat Social, igual que es fa amb la resta
d'organismes públics.
5. Incrementar els ingressos del sistema:
1. a) Complementant el finançament de la Seguretat Social,
entre altres mesures, amb ingressos procedents d'impostos
destinats anualment a completar els ingressos per
cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del
sistema, com per exemple nous impostos extraordinaris a la
banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la
societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats
financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al
rescat del sistema públic de pensions.
2.b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el
frau a la Seguretat Social.
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la
gestió del Fons de Reserva a través d'una millora de la seva
regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició de
fons amb caràcter anual.
7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant
progressivament la bretxa propera al 40% existent entre la
quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de
gènere):
1.a) Aprovació d'una Llei d'igualtat laboral amb la finalitat
d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions, que
acaba derivant en pensions més baixes.
2.b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en
la Llei 27/2011 d'incrementar la pensió de viduïtat per a
majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública fins
a aconseguir el 60% de la base reguladora, mesura que
afecta de manera majoritària les dones.
8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de
“reequilibri pressupostari”, un concepte que implica una cerca
constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos
cada any, i que
tindrà efectes en el mig termini i fins a finals dels anys quaranta
del segle XXI.
Palma, a 26 de gener de 2018
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

H)
RGE núm. 868/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Des de l’entrada en vigor de la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, aprovada pel Govern
de l’Estat l’any 2012, els ens locals han acumulat un total de
19.700 milions d’euros com a conseqüència de l’aplicació
estricta de la regla de despesa que preveu aquesta legislació.
De fet, només l’any 2016 aquesta xifra fou de 7.000 milions
d’euros, un 0,64% del PIB de tot l’Estat. I, en el cas de les Illes
Balears, la Federació d’Ens Locals de les Illes Balears (FELIB)
ha quantificat aquesta xifra en 489 milions el superàvit que ja
acumulen els ajuntaments de les nostra comunitat autònoma
fins el novembre de 2017.
L’aplicació d’aquesta regla de despesa sobre els ens locals
comporta que no puguin reinvertir els superàvits que generen
i que, malauradament, no puguin atendre les polítiques socials
que requereix la ciutadania o que no puguin realitzar les
inversions necessàries per millorar les seves infraestructures.
Si més no, els objectius de deute fixats per l’Estat per als
anys 2018, 2019 i 2020; que són del 2,7%, 2,6% i 2,5%,
respectivament, s’estan complint de manera anticipada.
D’aquesta manera, és evident que el Govern de l’Estat es
recolza en els superàvits dels ajuntaments per rebaixar el seu
propi dèficit.
Davant d’aquesta situació, el PSOE ha presentat diferents
iniciatives perquè es revisi l’aplicació de la regla de despesa als
ens locals i, en aquest sentit, a finals de novembre el Congrés
dels Diputats va aprovar una moció del Grup Parlamentari
Socialista que demana l’exempció d’aquesta norma pels
ajuntaments que tenen els comptes sanejats.
De la mateixa manera, tant la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP) com la FELIB també s’han
mobilitzat per aconseguir una modificació de la regla de
despesa que els permeti disposar dels recursos que ara mateix
no poden invertir o que, en tot cas, només ho poden fer en
casos molt concrets.
Els i les socialistes també defensam que ha arribat el
moment de revisar, actualitzar i perfeccionar el finançament
local i, per aquest motiu, demanam al Govern central que
adeqüi, de manera immediata, la regla de despesa que preveu
el sistema d’estabilitat pressupostària.
De fet, si l’objectiu darrer de l’aplicació d’aquesta regla és
la reducció del deute, no té sentit que s’apliqui sobre aquells
ens locals que no en tenen. La realitat ens està mostrant
situacions absurdes i injustes en relació amb aquells ens locals
que han sanejat els seus comptes, però es veuen obligats a
aplicar una mesura amb una exigència que, en aquests
moments, és exagerada.
Finalment, també valoram que s’hauria de replantejar
l’aplicació de les taxes de reposició dels efectius de les
administracions locals per permetre als ajuntaments ampliar les
seves plantilles en relació amb la gestió dels serveis que han de
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Ordre de Publicació

prestar de manera prioritària, com a administració més propera
a les problemàtiques de la ciutadania.
B)
Per tots aquests motius exposats, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei

RGE núm. 684/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques sobre finançament
a Menorca.

1. Modificar la Llei d’estabilitat pressupostària per eliminar
l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades
i poder utilitzar els superàvits acumulats per invertir en
polítiques socials i finançar infraestructures bàsiques per a la
ciutadania.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, conformement amb l'article 46.2n del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts recapti la
compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d'informar sobre els criteris
que s'han seguit per al nou càlcul de finançament que s'aplicarà
a l'illa de Menorca.

2. Revisar les restriccions a la concertació d’operacions
d’endeutament per part de les entitats locals que presenten els
comptes públics sanejats.

Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a:

3. Eliminar la regulació de les taxes de reposició dels efectius
en l’administració local.
4. Derogar la disposició addicional 26a de la Llei de
pressupostos generals de l’Estat de 2017 per tal de possibilitar
la internalització dels serveis públics per part de les
administracions públiques.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

5. Traslladar aquests acords als diferents organismes FELIB,
FEMP, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques de
les Illes Balears, Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Palma, a 29 de gener de 2018
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 673/18, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Salut sobre l'aplicació del decret que ha de regular l'ús del
català a la sanitat pública de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, conformement amb l'article 183.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera de Salut, davant la
Comissió de Salut, per tal d'informar sobre l'aplicació de
l'anunciat decret que ha de regular l'ús del català a la sanitat
pública de les Illes Balears.
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esport per a les preguntes amb
sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 7021/17 a 7024/17,
1911/17 a 1915/17, 10399/17, 10400/17, 12702/17 a
12704/17, 12429/17 a 12432/17 i 17123/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 768/18,
presentat per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, i,
conformement amb l'article 168.2 del Reglament de la cambra,
acorda que les preguntes esmentades, relatives a docents
interins i a docents interins (II a IV), a docents de la concertada
(I a V), a informe tècnic del CEIP Ses Marjades, a avís de
trasllat d’escola, a formació professional (1 a 3), a graus
superiors i a grau mitjà a les Illes Balears, a places buides a
graus mitjans i a graus superiors i a alliberats sindicals (II),
siguin tramitades com a preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans per a la Proposició no de llei RGE núm.
16956/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 529/18,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i acorda

7092

BOPIB núm. 128 - 2 de febrer de 2018

que la proposició no de llei esmentada, relativa a l'educació de
0 a 3 anys sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.

de totalitat per a la validació expressa pel Ple de la cambra en
el termini improrrogable de trenta dies subsegüents al de la
promulgació.

Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

E)

Creació i composició de la Comissió no permanent sobre
l'auditoria del deute.

Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans per a la Proposició de llei RGE núm.
4582/17, de memòria democràtica de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 576/18,
dels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista i MÉS
per Mallorca, mitjançant el qual se solAlicita la creació d'una
comissió no permanent sobre l'auditoria del deute, i acordà de
sotmetre l'acord de creació i composició a l'audiència de la
Junta de Portaveus.
Un cop oïda la Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia,
i trobant-s’hi formalment constituïda, la Mesa del Parlament,
conformement amb l’establert a l’article 57 del Reglament de
la cambra, adopta formalment l'acord de crear la Comissió no
permanent sobre l'auditoria del deute, amb la mateixa
composició numèrica de les comissions permanents
legislatives, amb el mateix criteri distributiu:
•
•
•
•
•
•
•

4 diputats del Grup Parlamentari Popular
3 diputats del Grup Parlamentari Socialista
2 diputats del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
1 diputat del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 diputat del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears
1 diputat del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
1 diputat del Grup Parlamentari Mixt.
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 871/18,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem
Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El PiProposta per les Illes Balears i Mixt, i acorda que la proposició
de llei esmentada, presa en consideració pel Ple de la cambra
i tramesa per aquesta Mesa a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, continuï la seva tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Procediment de tramitació directa i lectura única per al
Projecte de llei RGE núm. 13840/17, de cossos i escales
propis del Consell Consultiu de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, formalment
constituïda a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 31 de
gener de 2018, després d'oïda aquesta, adopta formalment
l'acord de proposar al Ple de la cambra la tramitació directa i en
lectura única d'aquest projecte de llei.
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 761/18,
presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del
Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per
a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments
públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia31 de gener de 2018, havent estat publicat en el BOIB núm.
10, de 20 de gener de 2018, el Decret llei 1/2018, de 19 de
gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la
xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, acorda,
conformement amb l’establert als articles 49.2 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i 148 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, preveure’n el debat i la votació

A)
Substitucions de membres del Grup Parlamentari
Popular a les comissions de Medi Ambient i Ordenació
Territorial i de Cultura, Educació i Esports.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
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núm. 544/18, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
comunica les substitucions següents:
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
La diputada Sandra Fernández i Herranz substitueix el
diputat Rafael Nadal i Homar.
Comissió de Cultura, Educació i Esports
El diputat Rafael Nadal i Homar substitueix la diputada
Sandra Fernández i Herranz.
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
C)
Substitució de membre del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca a la Ponència per a l'estudi del document lliurat
al Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i
elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte
Educatiu".
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 762/18, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant el qual comunica que el diputat David Abril i
Hervás substitueix la diputada Isabel M. Busquets i Hidalgo a
la ponència esmentada a l'enunciat.

Ordre de Publicació
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
Substitucions de membres del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca a diverses comissions i a la Diputació
Permanent.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, es dóna per assabentada dels escrit RGE
núm. 763/18 i 872/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, mitjançant els quals comunica les substitucions
següents:
Comissió d'Hisenda i Pressuposts
La diputada Joana Aina Campomar i Orell substitueix el
diputat Antoni Reus i Darder.

D)
Designació de portaveu suplent del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant el qual es designa com a portaveu suplent d'aquest
grup la diputada Laura Camargo i Fernández.

Comissió d'Economia
El diputat Antoni Reus i Darder substitueix la diputada
Joana Aina Campomar i Orell.

Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Comissió de Cultura, Educació i Esports
El diputat David Abril i Hervás substitueix la diputada
Isabel M. Busquets i Hidalgo.

Ordre de Publicació

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
El diputat Gabriel Barceló i Milta substitueix el diputat
David Abril i Hervás.

E)

Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades
El diputat Gabriel Barceló i Milta substitueix la diputada
Isabel M. Busquets i Hidalgo.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 764/18, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant el qual es designa com a portaveu suplent d'aquest
grup el diputat Josep Ferrà i Terrasa, en substitució de la
diputada Isabel M. Busquets i Hidalgo.

Diputació Permanent
El diputat Josep Ferrà i Terrasa substitueix la diputada
Isabel M. Busquets i Hidalgo.
Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Designació de portaveu suplent del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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