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2.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixença de la consellera de Salut, davant la Comissió de Salut, sobre la situació de la salut mental a les Illes Balears (RGE
núm. 16975/17).
7356
B) Compareixença de la consellera de Cultura, Participació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, sobre la
situació del Pla de cultura (RGE núm. 14829/17).
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C) Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió de Turisme, sobre les línies
programàtiques de la seva consellera que pensa desenvolupar durant el seu mandat i sobre les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern (RGE núm. 17145/17 i 17146/17).
7357
D) Compareixença del Sr. Pere Moyà i Niell, director de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears,
i del Sr. Pere Carrió i Villalonga, president del Consell Escolar de les Illes Balears.
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E) Compareixença del Sr. Sebastià Mandilego i Alemany, degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de les Illes Balears, de la Sra. Maribel Morueco i Alonso, presidenta de l'Associació de Pares de Nins Autistes de Balears
Gaspar Hauser, i de la Sra. Araceli Salas i Vallespir, representant de l'Associació Dislèxia i Família (DISFAM).
7357
F) Compareixença de la Sra. Laia Obrador i Pons, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Maó i representant de la FELIB; i de la
Sra. Francisca Salvà i Mut, doctora en Ciències de l'Educació.
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2.5. INFORMACIÓ
A) Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de control sobre la RTVIB RGE núm. 1470/18
i 1471/18.
7357
B) Acord de recaptar les compareixences pendents previstes al Pla de treball de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a
aquest Parlament pel Consell escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu".
7358
C) Constitució de la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute de les Illes Balears i elecció de la mesa.

7358

D) Debat dels escrits presentats per la Sindicatura de Comptes RGE núm. 7878/17, 10756/17, 14962/17 i 268/18.

7358

E) Acord de recaptar la compareixença del nou director de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) sobre el programa i les
actuacions que pensa desenvolupar durant el seu mandat (RGE núm. 15326/17).
7358
F) Empat en el resultat de la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 668/18.

7358

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 2320/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern pel que fa a la Fundació de l'Institut
Socioeducatiu S'Estel (procediment d'urgència).
7359

3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 2284/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de salut, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 245/18.
7359

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 2211/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
demandes d'habitatge pendents.
7360
B) RGE núm. 2212/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a mort de flamencs dins àrees protegides.
7360
C) RGE núm. 2234/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat amb què s'ha
retribuït, el mes de gener de 2018, els metges d'Eivissa en concepte de plus per insularitat.
7360
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D) RGE núm. 2235/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus d'insularitat dels
metges d'Eivissa.
7360
E) RGE núm. 2236/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització
del personal sanitari d'Eivissa.
7360
F) RGE núm. 2237/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat amb què s'ha
retribuït, el mes de gener de 2018, els metges de Formentera en concepte de plus per insularitat.
7360
G) RGE núm. 2238/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus d'insularitat dels
metges de Formentera.
7361
H) RGE núm. 2239/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització
del personal sanitari de Formentera.
7361
I) RGE núm. 2240/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat amb què s'ha
retribuït, el mes de gener de 2018, els metges de Menorca en concepte de plus per insularitat.
7361
J) RGE núm. 2241/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus d'insularitat dels
metges de Menorca.
7361
K) RGE núm. 2242/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització
del personal sanitari de Menorca.
7361
L) RGE núm. 2243/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat amb què s'ha
retribuït, el mes de gener de 2018, els metges de Mallorca en concepte de plus per insularitat.
7361
M) RGE núm. 2244/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus d'insularitat dels
metges de Mallorca.
7361
N) RGE núm. 2245/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització
del personal sanitari de Mallorca.
7362
O) RGE núm. 2246/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat amb què s'ha
retribuït, el mes de febrer de 2018, els metges de Mallorca en concepte de plus per insularitat.
7362
P) RGE núm. 2247/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat amb què s'ha
retribuït, el mes de febrer de 2018, els metges de Menorca en concepte de plus per insularitat.
7362
Q) RGE núm. 2248/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat amb què s'ha
retribuït, el mes de febrer de 2018, els metges d'Eivissa en concepte de plus per insularitat.
7362
R) RGE núm. 2249/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat amb què s'ha
retribuït, el mes de febrer de 2018, els metges de Formentera en concepte de plus per insularitat.
7362
S) RGE núm. 2250/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diferència salarial dels
metges d'Eivissa de desembre 2017 a febrer 2018.
7362
T) RGE núm. 2251/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diferència salarial dels
metges de Formentera de desembre 2017 a febrer 2018.
7362
U) RGE núm. 2252/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diferència salarial dels
metges de Mallorca de desembre 2017 a febrer 2018.
7363
V) RGE núm. 2253/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diferència salarial dels
metges de Menorca de desembre 2017 a febrer 2018.
7363
W) RGE núm. 2254/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació del Govern
de les Illes Balears, en aplicació de la Llei 10/2016, de 13 de juny, respecte de la recuperació de tres víctimes de la Guerra Civil en el
municipi de Santa Eulàlia del Riu a Eivissa.
7363
X) RGE núm. 2255/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repercussió a IB3 de la
localització, la recuperació i la identificació de tres víctimes de la Guerra Civil en el municipi de Santa Eulàlia del Riu.
7363
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Y) RGE núm. 2256/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat de la identificació
dels tres cossos trobats al cementiri de Formentera.
7363
Z) RGE núm. 2273/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament del cap de servei de
Psiquiatria de l'Hospital d'Inca.
7363
AA) RGE núm. 2274/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de rendiment de l'anell
radiològic.
7364
AB) RGE núm. 2275/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió d'un professional en
l'especialitat de neurocirurgia.
7364
AC) RGE núm. 2276/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demora de TAC a l'Hospital
de Manacor per a pacients oncològics.
7364
AD) RGE núm. 2277/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demora per a extraccions de
sang a pacients amb caràcter preferent.
7364
AE) RGE núm. 2278/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per la
Conselleria de Salut un cop reoberta la causa per la venda del Minerval.
7364
AF) RGE núm. 2299/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions en matèria
d'instal·lacions esportives a Eivissa.
7364
AG) RGE núm. 2300/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions en matèria
d'instal·lacions esportives a Formentera.
7364
AH) RGE núm. 2301/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions en matèria
d'instal·lacions esportives a Menorca.
7365
AI) RGE núm. 2302/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions en matèria
d'instal·lacions esportives a Mallorca.
7365
AJ) RGE núm. 2303/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos per al control
del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i de la Reserva Natural d'Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de Ponent. 7365
AK) RGE núm. 2304/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes d'infracció per
incompliment de les normes de protecció del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i de la Reserva Natural d'Es Vedrà,
Es Vedranell i els illots de Ponent.
7365
AL) RGE núm. 2305/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones físiques i
jurídiques de l'illa d'Eivissa que han rebut subvencions i/o ajuts en matèria esportiva durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28
de febrer de 2018.
7365
AM) RGE núm. 2306/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones físiques i
jurídiques de l'illa de Formentera que han rebut subvencions i/o ajuts en matèria esportiva durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i fins
a 28 de febrer de 2018.
7365
AN) RGE núm. 2307/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones físiques i
jurídiques de l'illa de Menorca que han rebut subvencions i/o ajuts en matèria esportiva durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a
28 de febrer de 2018.
7366
AO) RGE núm. 2308/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones físiques i
jurídiques de l'illa de Mallorca que han rebut subvencions i/o ajuts en matèria esportiva durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a
28 de febrer de 2018.
7366

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2319/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies a Eivissa.
7366
B) RGE núm. 2356/18, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a estat del Decret
de sanitat mortuòria.
7366
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C) RGE núm. 2367/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a Pla
de reconversió amb motiu de la Llei de canvi climàtic.
7367
D) RGE núm. 2368/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a futura llei educativa.
7367
E) RGE núm. 2369/18, de la diputada Maria Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport escolar de
Cala Porter a Alaior (Menorca).
7367
F) RGE núm. 2371/18, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pous
il·legals dels camps de golf.
7367
G) RGE núm. 2372/18, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a connexió elèctrica
de Menorca.
7367
H) RGE núm. 2373/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a retirada de les
terres de les autopistes d'Eivissa.
7367
I) RGE núm. 2374/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'avantprojecte de llei
de canvi climàtic.
7368
J) RGE núm. 2375/18, del diputat Rafael Nadal i Homar, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris estables per a la
celebració de proves esportives a entorns naturals.
7368
K) RGE núm. 2376/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes concretes per
al sector nàutic en aquesta legislatura.
7368
L) RGE núm. 2377/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació dels albergs
juvenils.
7368
M) RGE núm. 2378/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures previstes a la
revisió del Pla hidrològic.
7368
N) RGE núm. 2379/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibicions de la futura
llei de residus i sòls contaminats.
7368
O) RGE núm. 2381/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a PSOE al Pacte per l'Educació.
7368
P) RGE núm. 2382/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'acord entre la
FEMP i el Ministeri per flexibilitzar la regla de despesa dels municipis.
7369

3.15. RESPOSTES A INTERPEL·LAC IONS I A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 8843/17, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
habitatges socials.
7369
B) A la Interpel·lació RGE núm. 10997/17, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
formació ocupacional.
7369
C) A la Pregunta RGE núm. 11915/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estalvi d'un milió d'euros per la supressió del nivell 33.
7371
D) A la Pregunta RGE núm. 17071/17, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres
d'art de les Illes Balears.
7372
E) A les Preguntes RGE núm. 17333/17 a 17485/17, presentades pel diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a import total recaptat en aplicació de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d’hotels, hotels de ciutat,
hotels apartaments d’una, dues, tres, quatre i cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe, quatre estrelles superior, hotels apartaments d’una,
dues i tres estrelles, d’una, dues i quatre claus i de tres i quatre claus superior, d’allotjaments no residencials d’empreses turístiques i
residencials, d’habitatges turístics de vacances, d’habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística, d’hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme interior, d’hostals, hostals-residència,
pensions, posades i cases d’hostes, campaments de turisme o càmpings, d’albergs i refugis, d’altres establiments o habitatges de caràcter
turístic a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, d’agost a octubre de 2017; i a import total recaptat en aplicació de
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l’impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d’embarcacions de creuer turístic a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa
en el mateix període de temps.
7372
F) A les Preguntes RGE núm. 17486/17, 17501/17, 17505/17, 17506/17, 17507/17, 17508/17, 17513/17, 17514/17, 17523/17,
17534/17, 17536/17, 17537/17, 17539/17, 17541/17, 17553/17, 17568/17, 17572/17, 17573/17, 17574/17, 17575/17, 17580/17,
17581/17, 17590/17, 17601/17, 17603/17, 17604/17, 17606/17 i 17608/17, presentades pel diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a establiments turístics dels municipis de Menorca, Eivissa i Formentera que s’han acollit a la Disposició
Addicional Tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques.
7372
G) A la Pregunta RGE núm. 17632/17, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a inspectors i sancionadors.
7372
H) A les Preguntes RGE núm. 25/18 a 28/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a import de les operacions comunicat a l'Administració General de l'Estat.
7372
I) A la Pregunta RGE núm. 29/18, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de desembre.
7373
J) A les Preguntes RGE núm. 30/18 a 96/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a pagaments pendents a tots els ajuntament de les Illes Balears a 1 de gener de 2018.
7373
K) A les Preguntes RGE núm. 97/18 a 100/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a pagaments pendents als consells insulars a 1 de gener de 2018.
7373
L) A les Preguntes RGE núm. 101/18 a 167/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de gener de 2018.
7373
M) A la Pregunta RGE núm. 207/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escola
de pacients.
7373
N) A les Preguntes RGE núm. 226/18 i 227/18, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a central de coordinació del 061 (1 i 2).
7373
O) A la Pregunta RGE núm. 550/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llei de
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme.
7373

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 801/18.
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B) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2258/18.

7374

C) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 10061/17.

7374
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2018, aprovà la Llei de cossos i escales propis
del Consell Consultiu de les Illes Balears.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
LLEI DE COSSOS I ESCALES PROPIS DEL
CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des que es va crear el Consell Consultiu, l’any 1993, les
tasques i les funcions del personal s’han anat modificant i
incrementant per donar resposta a les noves necessitats de
l’activitat consultiva i a la transformació de l’administració
autonòmica, que tendeix a aproximar la funció administrativa
a la ciutadania i a dotar-la d’una eficàcia i una eficiència
òptimes. Ajustar-se a aquest context ha implicat un augment
considerable del volum de feina de les tasques habituals i,
paral·lelament, n’ha originat i n’origina de noves. Així ho ha
manifestat el Consell Consultiu en totes les memòries
aprovades a partir de 2013.
Entre les funcions que s’han incorporat, cal destacar
l’adaptació de l’activitat administrativa a les noves tecnologies
(les actuacions derivades de la implantació de l’administració
electrònica, la creació d’un registre d’entrada i sortida
electrònic, la difusió de l’activitat consultiva mitjançant un lloc
web, etc.), la recerca i la implantació d’instruments per
gestionar la feina que genera l’òrgan de consulta i per facilitar
que aquesta gestió sigui àgil (la informatització de l’arxiu, una
base de dades bibliogràfica que permeti fer actualitzacions i
recerques d’informació de manera eficaç, etc.), l’elaboració
d’un pla de qualitat, l’organització que deriva de l’augment de
les activitats protocol·làries dels membres de la institució i del
nombre d’activitats creixent que organitzen les diferents
administracions consultives autonòmiques, o la coordinació de
les actuacions relacionades amb la revisió dels texts que genera
aquest òrgan de consulta, les quals comprenen la correcció dels
documents administratius, la correcció i la traducció dels
dictàmens i la preparació de les publicacions dirigides a
difondre la doctrina o el funcionament de la institució, i
impliquen una dedicació especial, atesos el volum de
documentació i la transcendència dels texts jurídics que es
generen. Tots aquests canvis en l’activitat administrativa han
representat alhora modificacions en l’organització i el
funcionament de la institució.
D’altra banda, cal posar de manifest que en el Consell
Consultiu les funcions del personal tenen un contingut singular
i individualitzat a causa de l’especificitat que es deriva de la

naturalesa de l’activitat consultiva. Tal com indica el Consell
d’Estat en el Dictamen 274/2015:
“Aquests òrgans tenen constitucionalment reconeguda -bé
directament a la Constitució, bé al bloc de la constitucionalitatuna autonomia d’organització i funcionament, que és
consubstancial a les funcions d’ordre constitucional que
desenvolupen i que demanda para aquests un estatut específic
en la matèria, com el que actualment tenen reconegut a les
normes singulars que la Constitució ha previst [...].
Aquesta autonomia orgànica i funcional no és de cap
manera un privilegi injustificat, sinó una garantia d’ordre
constitucional per al desenvolupament de les seves funcions,
també constitucionals, amb la necessària independència enfront
d’altres poders o òrgans de l’Estat.”
Actualment, l’únic personal propi de què disposa aquesta
institució són els lletrats i les lletrades, en aplicació de la
disposició addicional segona de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears. En
conseqüència, d’acord amb el que s’ha exposat, es fa necessari
que els empleats públics que hi treballen siguin considerats
personal propi, com una mostra més de l’objectivitat i la
independència exigides per la llei, amb un estatut específic
coherent amb el rang estatutari de la institució, que té
encomanada la funció d’alt assessorament jurídic.
Amb la finalitat de donar resposta a aquesta nova necessitat
es creen amb aquesta llei nous cossos propis de la institució,
integrats pel personal funcionari de carrera o interí, i se’n
regula el règim d’adscripció i integració.
Article 1
Creació dels grups de classificació dels cossos i les escales
del personal funcionari propi no lletrat del Consell
Consultiu i integracions
1. Es creen els següents cossos propis del Consell Consultiu:
a) Grup A
1r. Subgrup A1. Per a l’accés a aquest subgrup és necessari
disposar del títol universitari oficial de grau o les titulacions
equivalents, llevat dels supòsits en què una norma amb rang
de llei exigeixi un altre títol universitari oficial.
Pertanyen a aquest subgrup el cos superior i el cos
facultatiu superior, escala assessorament lingüístic,
documentació i publicacions.
El cos superior té les funcions de dur a terme activitats
de col·laboració tècnica amb el cos de lletrats i lletrades,
per a la preparació de les ponències, i de recerca de
documentació.
El cos facultatiu superior, escala assessorament
lingüístic, documentació i publicacions, exerceix les
funcions de col·laborar en la preparació de les sessions
plenàries, dels dictàmens, de les publicacions i d’altra
documentació; fer la revisió lingüística i la traducció dels
texts; participar en l’elaboració dels texts i del material del
lloc web del Consell Consultiu; i dur a terme
l’assessorament superior propi de les funcions del cos.
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2n. Subgrup A2. Per a l’accés a aquest subgrup és necessari
disposar del títol universitari oficial de grau o del títol de
diplomatura universitària, enginyeria tècnica o arquitectura
tècnica o les titulacions equivalents.
Pertanyen a aquest subgrup el cos de gestió i el cos
facultatiu de grau mitjà.
Les funcions pròpies d’aquests cossos són efectuar les
tasques de gestió, execució, control i inspecció, i tramitar i
impulsar les tasques que el president o la presidenta els
encomani, especialment en matèria de recursos humans, de
gestió econòmica i de contractació.
b) Grup B
Per a l’accés a aquest grup és necessari disposar del títol de
tècnic o tècnica superior.
Pertany a aquest grup el cos de personal tècnic de caràcter
facultatiu.
Corresponen a aquest grup les funcions tècniques per al
desenvolupament de les quals es requereixi una titulació de
tècnic superior, i també altres relacionades amb el
funcionament i les competències del Consell Consultiu que, per
la seva naturalesa, s’hagin d’assignar a aquest cos.
c) Grup C
1r. Subgrup C1. Per a l’accés a aquest subgrup és necessari
disposar del títol de batxiller o de tècnic.
Pertany a aquest subgrup el cos administratiu.
Les funcions pròpies del cos són dur a terme activitats
administratives en relació amb la correspondència, l’atenció
al públic, el registre de documentació, la classificació de
documents i fitxers, l’arxivament documental i electrònic,
la preparació de les sessions plenàries del Consell
Consultiu, el manteniment i l’actualització del lloc web, la
preparació de les memòries d’activitat i de la doctrina que
s’ha de publicar, després de la dissociació de les dades de
caràcter personal, i la col·laboració tècnica amb els lletrats
i les lletrades, així com d’altres relacionades amb el
funcionament i les competències del Consell Consultiu que,
per la seva naturalesa, no s’hagin assignat a altres cossos.
2n. Subgrup C2
Per a l’accés a aquest subgrup és necessari disposar del
títol de graduat en educació secundària obligatòria.
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funcionament i les competències del Consell Consultiu que,
per la seva naturalesa, no s’hagin assignat a altres cossos.
d) Agrupacions professionals del personal funcionari propi
del Consell Consultiu
Es crea l’agrupació professional del personal funcionari
subaltern del Consell Consultiu. Per a l’accés a aquesta
agrupació professional no s’exigeix disposar de cap de les
titulacions previstes en el sistema educatiu.
Les funcions pròpies del cos són les d’informació, custòdia,
control i manteniment bàsic de material, mobiliari i
instal·lacions; transport; utilització de fotocopiadores;
repartiment de la correspondència i de la documentació
necessària per a les sessions plenàries del Consell Consultiu;
col·laboració en la preparació de les sessions plenàries;
informació i despatx; atenció al públic; arxivament documental
i electrònic; registre de documentació; classificació de
documents i fitxers; i també d’altres relacionades amb el
funcionament i les competències del Consell Consultiu que, per
la seva naturalesa, no s’hagin assignat a altres cossos.
2. El personal funcionari de carrera que, a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, ocupa amb caràcter definitiu llocs de treball en
el Consell Consultiu es pot integrar en els cossos prevists en
l’apartat 1 d’aquest article que, per titulació, li correspon, a tots
els efectes i a partir de la data en què comenci a vigir aquesta
llei. S’han de respectar, en tot cas, l’antiguitat i el nivell
inherents al seu lloc de treball.
3. El personal adscrit ha de mantenir les característiques
d’ocupació i d’adscripció, i també els drets retributius i les
funcions establertes per als llocs de treball d’origen, fins que
s’aprovi la relació de llocs de treball del Consell Consultiu i
s’estableixin les funcions específiques de cada lloc, sens
perjudici de la seva integració, si escau, en els cossos de nova
creació, d’acord amb el que estableix aquest article.
4. Per tal que sigui efectiva la integració, és necessari que el
funcionari o la funcionària interessat la sol·liciti al president de
la institució, el qual ha de dictar la resolució d’integració en el
cos i de nomenament que pertoqui, un cop que s’ha comprovat
el compliment dels requisits exigits legalment.
5. El personal funcionari que, a l’entrada en vigor d’aquesta
llei, no ocupi amb caràcter definitiu llocs de treball en el
Consell Consultiu hi romandrà adscrit, i una vegada que s’hagi
aprovat la relació de llocs de treball podrà participar en els
procediments de provisió que s’aprovin.
Article 2
Accés als cossos propis

Pertany a aquest subgrup el cos auxiliar.
Corresponen al cos auxiliar activitats administratives en
relació amb la correspondència, l’atenció al públic, el
registre de documentació, la classificació de documents i
fitxers, l’arxivament documental i electrònic, la secretaria
del Ple, la preparació de les sessions plenàries del Consell
Consultiu, la preparació dels dictàmens després de les
sessions del Ple, amb la incorporació dels canvis que s’hi
han acordat, i les activitats protocol·làries dels membres del
Consell Consultiu, així com d’altres relacionades amb el

1. L’accés al cos de lletrats i lletrades del Consell Consultiu es
regeix per l’apartat 4 de la disposició addicional segona de la
Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de
les Illes Balears.
2. L’accés a la resta de cossos propis del Consell Consultiu pot
ser:
a) Ordinari, de conformitat amb l’article 26.1 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears, amb la superació dels
procediments selectius corresponents, que s’han de fer
mitjançant el sistema d’oposició lliure o de concurs oposició
lliure.
Els llocs de treball dotats pressupostàriament que no puguin
ser coberts amb el personal existent en el Consell Consultiu
constitueixen l’oferta d’ocupació pública, la qual es pot cobrir
mitjançant els mecanismes extraordinaris que preveuen la Llei
3/2007 ja esmentada, en matèria de nomenament de personal
funcionari interí, i el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual
s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari
interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
b) Accés extraordinari, mitjançant el sistema de mèrits, de
conformitat amb l’article 27.b) de la Llei 3/2007 esmentada,
per mobilitat interadministrativa. Aquesta possibilitat s’ha de
preveure expressament en la relació de llocs de treball del
Consell Consultiu.
3. Per a la gestió dels sistemes d’accés esmentats, el Consell
Consultiu pot sol·licitar el suport de l’Escola Balear
d’Administració Pública i de la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, competent en matèria de funció
pública.
Article 3
Situació administrativa del personal integrat
El personal funcionari que, d’acord amb les regles que
estableixen l’article 1 d’aquesta llei i la disposició addicional
segona de la Llei 5/2010 ja esmentada, s’integri en els cossos
del Consell Consultiu queda, pel que fa al seu cos d’origen, en
la situació administrativa que correspongui.
Article 4
Participació en procediments de provisió i promoció
convocats per l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
Una vegada aprovada la relació de llocs de treball del
Consell Consultiu, el personal adscrit pot participar en els
procediments de promoció interna, de provisió de llocs de
treball i d’ocupació que convoqui l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i no li seran
aplicables, durant les dues primeres convocatòries, les regles
relatives al període mínim de permanència.
Article 5
Representació sindical

Disposició final primera
Modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del
Consell Consultiu de les Illes Balears
Es modifica l’article 28.1 de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:
“1. El personal al servei del Consell Consultiu està format
per:
a) Personal funcionari propi.
b) Personal de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de treball del
Consell Consultiu.”
Disposició final segona
Modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Es modifica el primer paràgraf de la disposició addicional
segona de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:
“El personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que presta serveis
en el Consell Consultiu i en el Consell Econòmic i Social
depèn orgànicament del conseller competent en matèria de
funció pública i funcionalment dels presidents d’aquests
òrgans.”
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 27 de febrer de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

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

La representació del personal propi del Consell Consultiu
es regeix per les normes del text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre. Fins que es constitueixi la Mesa de
negociació del Consell Consultiu, quan escaigui, o fins que es
triïn els delegats de personal que siguin procedents, també quan
escaigui, correspon a la Mesa Sectorial de Serveis Generals de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
la negociació de les condicions de treball del personal que
presti serveis en el Consell Consultiu.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1094/18, relativa a superació
de les diferències salarials per raons de sexe, amb les esmenes
RGE núm. 1509/18, 1510/18, 1512/18 i 1603/18, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
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A)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1. El Parlament de les Illes Balears condemna, en els més
enèrgics termes, les declaracions del president del Govern
d'Espanya en contra que es respecti el principi: "a igual treball
igual salari”.
2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat espanyol a
assolir un compromís formal i inequívoc per fomentar el
respecte del principi "a igual treball igual salari" com a part
essencial i fonamental de l'estructura retributiva dels
treballadors i les treballadores de l’Estat i els seus ens
autònoms.
3. El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat espanyol a
incorporar en les seves activitats l'impuls del principi "a igual
treball igual salari" en els sectors productius de la societat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat espanyol i els
partits polítics amb representació parlamentària a impulsar la
redacció i l'aprovació d'una llei d'igualtat salarial que reguli
l'aplicació efectiva del principi "a igual treball igual salari" i
que tingui com a pilars fonamentals la transparència salarial i
que valori el treball utilitzant criteris objectius com són els
requisits educatius, professionals de formació, qualificació,
esforç i responsabilitat així com qualsevol altre factor
relacionat estrictament amb les capacitats dels treballadors i les
treballadores i les condicions de desenvolupament del treball
i les posi en marxa sense demores d'acord amb les
recomanacions de la Comissió Europea aprovades el 7 de març
de 2014, tal com han fet altres estats membres de la Unió
Europea.
5. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l’aturada
feminista convocada per diferents organitzacions sindicals per
a dia 8 de març.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que prengui amb caràcter urgent totes les mesures que
estiguin al seu abast per eliminar l'escletxa salarial a la nostra
comunitat autònoma d’acord amb la Llei 11/2018, de 28 de
juliol, d'igualtat entre dones i homes aprovada pel Parlament de
les Illes Balears; que a l’article 36 punt b) esmenta la necessària
vigilància i l'obligació de fer planificacions anuals que
corresponen a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i a
l’article 39 apartats 1 i 2, entre altres aspectes, indica que
caldrà desenvolupar actuacions específiques, i entre elles i
específicament, contra l'escletxa salarial. I insta el Govern de
l’Estat a modificar el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós sobre infraccions i
sancions de la Seguretat Social, elevant les accions proposades
per la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social previstes en
matèria d'igualtat relacionades amb l'escletxa salarial.
7. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol i el
Govern de les Illes Balears a promoure estudis periòdics que
garanteixin la informació salarial segregada per sexes i la seva
publicació.
A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de febrer de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 199/18,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política cultural.
Actuà com a interpelAlant el diputat Xavier Pericay i Hosta
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Cultura, Participació i Esports. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de febrer de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 14131/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'igualtat entre
homes i dones corresponent al personal educatiu.
Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de febrer de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 1312/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a manca de recursos del Museu de Mallorca,
que contestà la consellera de Cultura, Participació i Esports.
B) RGE núm. 1315/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a renda per
càpita, que contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.
C) RGE núm. 1316/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llei de
residus, que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca.
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D) RGE núm. 1317/18, de la diputada Maria Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Agenda 2030,
que contestà la consellera de Presidència.
E) RGE núm. 1513/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació de la
creació del Centre Integrat d'Hostaleria a Ciutadella, que
contestà el conseller d'Educació i Universitat.
F) RGE núm. 1322/18, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
d'intencions signat amb el Ministeri d'Hisenda per actuacions
en matèria de carreteres, que contestà la consellera d'Hisenda
i Administracions Públiques.
G) RGE núm. 1323/18, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació de
les tramitacions ambientals, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
H) RGE núm. 1326/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes de
manteniment en el Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i
Formentera, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.
I) RGE núm. 1327/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsabilitat de la possible sanció de la Unió Europea en
matèria de tractament de residus, que contestà el conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
J) RGE núm. 1324/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència del
TSJIB sobre la retallada en l'horari de l'assignatura de religió,
que contestà el conseller d'Educació i Universitat.
K) RGE núm. 1325/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de personal
d'infermeria durant les passades festes de Nadal, que contestà
la consellera de salut.
L) RGE núm. 1319/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació de l'educació 03 anys, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de febrer de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
P) RGE núm. 1737/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a seu de l'eliminatòria
de quarts de final de la Copa Davis, que contestà la consellera
de Cultura, Participació i Esports.
Q) RGE núm. 1656/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
les aigües residuals, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
R) RGE núm. 1659/18, de la diputada Maria Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
quirúrgiques a l'Hospital de Can Misses, que contestà la
consellera de Salut.
S) RGE núm. 1618/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canvis en la
política d'estabilitat del personal docent interí, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
T) RGE núm. 1619/18, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oposició de
la Conselleria d'Educació i Universitat a traslladar estudis
universitaris, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.
U) RGE núm. 1649/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes, relativa a
situació laboral de Bankia, que contestà el conseller de Treball,
Comerç i Indústria.
V) RGE núm. 1804/18, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a persones amb
altes discapacitats, que contestà la consellera de Serveis Socials
i Cooperació.
W) RGE núm. 1653/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
conciliació familiar i laboral, que contestà la consellera de
Salut.

M) RGE núm. 1523/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a descompte de residents del 75%, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

X) RGE núm. 1658/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa "Amb tots
els sentits", que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

N) RGE núm. 1313/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a lloguer turístic, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Y) RGE núm. 1660/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abandonament escolar a les Illes Balears, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

O) RGE núm. 1329/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens pel que
fa a la Llei d'habitatge, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

Z) RGE núm. 1657/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a la carrera
professional i promocions internes i de trasllat dels
professionals sanitaris, que contestà la consellera de Salut.

Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

AA) RGE núm. 1650/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes, relativa a
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restricció de l'entrada de vehicles, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

següent: vots emesos 54, vots a favor 19, vots en contra 30 i
abstencions 5.

AB) RGE núm. 1654/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a evolució de la ràdio i la
televisió públiques a les Illes Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

AC) RGE núm. 1805/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a nou
règim especial de les Illes Balears, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
AD) RGE núm. 1661/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
d'escoles amb barracons, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de febrer de 2018, rebutjà la Moció RGE núm. 17139/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb el model turístic, amb el resultat
següent:
• Punts 1, 3 i 4: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en
contra 31 i abstencions 0.
• Punts 2 i 7: vots emesos 55, vots a favor 22, vots en contra
31 i abstencions 2.
• Punts 5: vots emesos 55, vots a favor 21, vots en contra 31
i abstencions 3.
• Punt 6: vots emesos 55, vots a favor 19, vots en contra 31
i abstencions 5.
• Punt 8: vots emesos 52, vots a favor 21, vots en contra 31
i abstencions 0.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Validació 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 (RGE núm.
761/18).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb
l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a la
sessió de dia 13 de febrer de 2018, després d’un debat i d’una
votació de totalitat, acordà de validar 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.
Un cop validat, el Ple de la cambra, a la mateixa sessió, va
rebutjar la tramitació del decret esmentat com a projecte de llei
per 5 vots a favor, 29 en contra i 21 abstencions.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Acord d'aplicació del procediment directe i en lectura
única al Projecte de llei RGE núm. 13840/17, de cossos i
escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2018, acordà, per 47 vots a favor, cap en contra
i cap abstenció (46 vots presencials i 1 vot telemàtic) que el
projecte de llei esmentat es tramitàs pel procediment directe i
en lectura única.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de febrer de 2018, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
318/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport i
defensa de la presó permanent revisable, amb el resultat

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
10061/17, de modificació de la Llei 4/2015, de 23 de març,
de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2018, després del debat corresponent, prengué
en consideració, per 37 vots a favor, cap en contra i 20
abstencions (56 vots presencials i 1 vot telemàtic) la proposició
de llei esmentada, presentada pèl Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 de febrer de 2018, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 17239/17, relativa a
recuperar les connexions aèries perdudes amb la desaparició
de Niki, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

A la seu del Parlament, 27 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
El president en funcions de la comissió
Antonio Gómez i Pérez

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 21 de febrer de 2018, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 519/18, relativa a
regularitzar l'ús ordinari de l'heliport de l'Hospital Mateu
Orfila, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
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'0avaria, manteniment o altres circumstàncies especials de
l'avioneta ambulància que du a terme el servei de transport aeri
sanitari.
A la seu del Parlament, 27 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
Carlos saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les accions oportunes per recuperar les
connexions aèries perdudes entre Balears i Europa després de
la desaparició de la companyia Niki.
A la seu del Parlament, 20 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
Enrique Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Isabel M. Oliver i Sagreras

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer de 2018, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 10395/17, relativa a
defensa del món rural, amb l'esmena RGE núm. 1934/18, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 17041/17, relativa a l'alliberament dels presos polítics i
un procés electoral net, amb l'esmena RGE núm. 1917/18, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a no instrumentalitzar la Fiscalia general de l'Estat i a no
judicialitzar la vida política, respectant escrupolosament la
separació de poders.

D)
1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la pagesia, la
ramaderia, al sector del cavall, de la caça i del senderisme; en
defensa del món rural, al seu sector econòmic i a la seva forma
de vida i costums.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear i els
consells insulars que les normatives, resolucions i actuacions
que duguin a terme i afectin el món rural especialment en
matèria d’agricultura i caça s’adoptin tenint en compte que
aquestes activitats són imprescindibles per al correcte
manteniment i sostenibilitat del paisatge i la biodiversitat dels
entorns no urbans i, per tant, actors imprescindibles en la
correcta i eficaç gestió de l’entorn natural.
3. El Parlament balear insta el Govern balear que, en totes les
actuacions i en qualsevol normativa que reguli l’àmbit rural,
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mediambiental i paisatgístic, es reconegui que les activitats que
desenvolupa la gent del camp són necessàries, legítimes i que
vertebren les societats agrícoles i forestals a l’entorn del seu
territori i són imprescindibles per garantir l’estabilitat dels
cicles naturals, la pervivència del paisatge, la conservació dels
costums i les tradicions i el foment d’un model econòmic
diversificat per a la nostra terra.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que totes les decisions que s’adoptin en aquest àmbit es
facin arribant a acords i sempre previ el corresponent diàleg
amb les entitats representatives dels pagesos, dels col·lectius de
caça i altres associacions que vertebren interessos legítims
presents al món rural.
A la seu del Parlament, 27 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Enrique Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de febrer de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15341/17,
relativa a impuls dels clústers de moda i alimentació i la seva
ubicació a Inca, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el procés de clusterització dels sectors
industrials del sistema productiu balear i concretament els
clústers de la moda i de l'alimentació.
A la seu del Parlament, 27 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Enrique Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 16956/17, relativa a l'educació de 0 a 3 anys, amb les
esmenes RGE núm. 2165, 2166, 2169, 2167, 2168, 2172, 2173,
2174, 2178, 2179, 2180 i 2181, totes de 2018, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
F)
El Parlament de les Illes Balears:
1. Expressa el suport absolut al model d’educació 0-3 de
Menorca i de totes les escoletes autoritzades de la resta de les
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Illes que consideren que l’etapa de 0 a 3 anys s’ha de
consolidar des d’un enfocament educatiu i pedagògic i caminar
cap a l’excel·lència educativa i social.
2. Reconeix totes les persones, institucions i col·lectius que, al
llarg dels anys, han apostat per l’educació 0-3 i han permès que
avui l’educació en edats primerenques a les Illes tengui un alt
nivell de salut i permeti donar una resposta educativa de
qualitat.
3. Afirma i reivindica la importància que té l’oferta educativa
per a tots els infants, especialment per als que estan en una
situació més vulnerable, per fer possible l’equitat present i
futura així com per l’elevadíssim valor igualador de l’etapa
educativa de 0 a 3 anys.
4. Insta el Govern a tenir en compte que, si han d’existir
propostes de regulació d’activitats assistencials, aquestes s’han
d’emmarcar en el document marc previst en l’apartat 6
d’aquesta proposició no de llei i han de ser respectuoses amb la
distribució de competències que estableix l’Estatut
d’Autonomia i contemplar, per tant, que la potestat
reglamentària en la matèria correspon als consells insulars, el
que garanteix solucions adaptades a les circumstàncies de cada
illa.
5. Insta el Govern de les Illes Balears a, d’acord amb l’apartat
anterior, no tramitar el decret actualment denominat de
guarderies assistencials i a treballar per a la progressiva creació
de places escolars que assegurin una oferta educativa suficient
en aquestes edats, així com mesures de regulació, de serveis i
altres, per canalitzar les demandes de les famílies que optin per
altres models d’atenció als infants menors de tres anys.
6. Insta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars
perquè, des de l’àmbit de la Conferència de Presidents,
s’impulsi una comissió tècnica de treball que elabori un
document marc sobre l’atenció educativa i assistencial dels
infants menors de tres anys, que tengui com a principal eix
vertebrador la xarxa d’escoles infantils i el contingut de la
present resolució del Parlament de les Illes Balears.
L’esmentada comissió estarà integrada per un màxim de dues
persones nomenades per cada una de les institucions que la
conformen (Govern i quatre consells insulars), a més de dues
persones representants de la Universitat de les Illes Balears, una
proposada per UNICEF, una proposada pels col·lectius 0-3 de
les Illes (Col·lectiu d’Escoletes 0-3 de Menorca i assemblea 0-3
de les Illes) i una altra proposada per la Confederació de les
FAPA i les FAPA de les Illes. S’elegirà un/a coordinador/a
d’entre els seus integrants. La comissió podrà sol·licitar la
participació puntual d’experts en àmbits concrets, per tal de
desenvolupar millor la seva tasca.
La comissió es constituirà com a tard un mes després del
present acord, i desenvoluparà la seva tasca en el termini
màxim de 5 mesos.
El document marc inclourà entre d’altres aspectes una diagnosi
i anàlisi de la realitat en l’atenció educativa a infants menors de
tres anys, unes orientacions bàsiques per a totes les
administracions i un catàleg de propostes i serveis. També
inclourà una proposta de criteris de dotació dels serveis
d’atenció primerenca per donar compliment al que preveu
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l’article 9 del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual
s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els
serveis per a l’educació de la primera infància de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
El document marc serà remès al Govern i als consells insulars
perquè a partir del seu contingut duguin a terme el
desenvolupament necessari, tant de planificació com normatiu,
d’acord amb les competències que tenen atribuïdes en l'àmbit
de l’Estatut d’Autonomia i amb especial respecte a la realitat
diferent de cada una de les Illes.
El document marc es divulgarà a les pàgines web del Govern
i dels consells, i es remetrà, com a mínim, als grups
parlamentaris, al Consell Escolar de les Illes Balears i als
consells escolars insulars, a la Felib i als ajuntaments de les
Illes Balears.
7. Insta el Govern de les Illes Balears a treballar en
l’aprovació d’un Pla d’Atenció als infants 0-3 a les Illes
Balears, que serà exposat i validat en el Parlament de les Illes
Balears, per assolir així unes polítiques acordades i estables en
aquesta matèria que té tanta incidència en l’equilibri social a les
Illes.
8. Sol·licita al Govern de les Illes Balears un major esforç
econòmic en l’etapa de 0-3 anys per tal d’incrementar les
aportacions per cada unitat escolar de la Xarxa d’Escoletes de
les Illes Balears, a més d’incloure desgravacions fiscals, ajudes
a menjador i altres prestacions per a la conciliació familiar.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix la dificultat per a
l’emancipació dels joves abans de complir els 25 anys, atès que
la realitat actual els obliga a formar-se fins, pràcticament,
aquesta edat. Aquest fet allarga la seva incorporació al mercat
laboral i, per tant, la seva dependència econòmica dels seus
progenitors.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Consorci de Transports de Mallorca a augmentar la
franja d’edat a la qual s’apliquen els descomptes per a joves de
la Targeta Intermodal del sistema tarifari integrat i els
abonaments i la bonificació dels abonaments, i a fer extensiu
l’aplicació d’aquest descompte als joves estudiants amb
residència a Menorca, Eivissa i Formentera que cursen estudis
a l’illa de Mallorca.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera, a negociar una millora del finançament de la
competència del transport terrestre per tal que l’acord de
l’apartat 3 sigui extensible i aplicable al bitllet de transport
públic de la resta d’illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a disposar d’una partida pressupostària adequada i
suficient als Pressuposts Generals de la comunitat autònoma per
a l’exercici 2018 per cobrir les despeses corresponents a
l’ampliació de la franja d’edat del descompte per a joves.
A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
La presidenta de la comissió
Silvia Cano i Juan

9. Insta el Govern d’Espanya a reconèixer l’educació de 0 a 3
anys com una etapa educativa a tots els efectes, i a dotar-la
econòmicament per poder millorar i garantir la seva
implantació, tot establint un full de ruta i un calendari per
convertir-la en una oferta universal i gratuïta, com ho és ja ara
a partir dels 3 anys.
A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
La presidenta de la comissió
Silvia Cano i Juan

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1057/18, relativa a suport a l'activista Helena Maleno, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 15248/17, relativa a augment de la franja d'edat a la
qual s'apliquen els descomptes per a joves de la Targeta
Intermodal, amb les esmenes RGE núm. 2176 i 2175/18, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
d’afavorir i fomentar l’ús del transport públic, com a mitjà de
transport públic, com a mitjà de transport sostenible, entre la
població jove de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva solidaritat
i el seu suport a Helena Maleno Garzón en la defensa dels drets
humans de les persones migrants, i rebutja la fustigació i la
criminalització que s’està fent de la seva feina, així com la
d’altres persones defensores de drets humans, a favor del dret
a la vida de les persones en migració en zones frontereres.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a vetllar per la integritat i la seguretat d’Helena Maleno i a
situar-se al costat del respecte dels drets humans.
A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
La presidenta de la comissió
Silvia Cano i Juan
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Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 28 de febrer de 2018, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 520/18, relativa a Pla
estratègic per abordar les epidèmies gripals i les atencions
específiques estacionals, amb l'esmena RGE núm. 2229/18, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
I)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a integrar dins les agendes anuals de programació les
atencions estacionals originades tant pel fred (amb o sense grip)
com pel calor a l’estiu i prevenir possibles contingències en el
cas que es produeixin epidèmies anuals amb major virulència
i/o taxa de letalitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a continuar adaptant i modificant els plans de
contingència i/o atenció específica davant l’epidèmia de grip o
enfront d’altes temperatures i altres fenòmens, especialment les
crisis de salut pública.

•
•

•
•
•

Aquests plans contemplen:
L’adequació de Recursos Humans en Atenció Primària i en
els serveis d’urgències hospitalàries.
Fer campanyes de vacunació antigripal dirigides a la
població, especialment als grups de risc, per afavorir la
correcta cobertura vacunal.
Millorar i enfortir la coordinació entre els diferents àmbits
assistencials.
Indicadors de gestió i qualitat assistencial per avaluar la
prestació del servei.
Donar informació i fomentar l’ús racional dels recursos
assistencials entre la població.
A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
El secretari en funcions de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 14 de febrer de 2018, debaté la pregunta que es
relaciona a continuació, que fou contestada per la consellera de
Salut.
A) RGE núm. 767/18, de la diputada Maria Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la recepta
interoperable electrònica.

7355

Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
La Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de febrer de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació, que foren contestades pel director general de l'Ens
Públic de radiotelevisió de les Illes Balears.
B) RGE núm. 1085/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a format i
horaris d'El Debat.
C) RGE núm. 1475/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions de pèssim
clima laboral a IB3.
D) RGE núm. 1476/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
evitar la baixada d'audiències.
E) RGE núm. 1477/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes audiovisuals
amb la participació d'IB3.
F) RGE núm. 1478/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de l'IVA per
la totalitat dels ingressos de les televisions públiques
autonòmiques.
G) RGE núm. 1485/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora
tecnològica.
H) RGE núm. 1491/18, del diputat David Abril i Hervás, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a equips
tecnològics.
I) RGE núm. 1479/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a preservació de la
memòria audiovisual i històrica.
J) RGE núm. 1486/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a selecció de
projectes.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer de
2018, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 14857/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de gestió
processal comú en l'Administració de Justícia, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 9 i
abstencions 0.

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer de 2018, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 15341/17, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
impuls dels clústers de moda i alimentació i la seva ubicació a
Inca, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5,
vots en contra 7 i abstencions 1.

Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer de
2018, rebutjà els Punts 1 a 3, 5 i 7 de la proposició no de llei
RGE núm. 17041/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a l'alliberament dels presos polític s i un
procés electoral net, amb el resultat següent:
• Punts 1, 3, 5 i 7: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en
contra 7 i abstencions 1.
• Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 9 i
abstencions 1.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la consellera de Salut, davant la
Comissió de Salut, sobre la situació de la salut mental a les
Illes Balears (RGE núm. 16975/17).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 de febrer de 2018, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut, qui, acompanyada del
director general del Servei de Salut, del coordinador autonòmic
d'Atenció a la cronicitat i de l'assessor tècnic de la Conselleria
de Salut, informà sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació

Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 21 de febrer de 2018, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 198/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l'ús d'un quiròfan per a cirurgies urgents a l'Hospital Mateu
Orfila, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 1,
vots en contra 5 i abstencions 6.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer de 2018, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 10395/17, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
defensa del món rural, amb el resultat següent: vots emesos 11,
vots a favor 4, vots en contra 7 i abstencions 0.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de la consellera de Cultura, Participació
i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre la situació del Pla de cultura (RGE núm.
14829/17).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 de febrer de 2018, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Cultura, Participació i
Esports, qui, acompanyada del secretari general, dels directors
generals de Participació i Memòria Democràtica i d'Esports i
Joventut, de les directores generals de Cultura i de Política
Lingüística, dels gerents de la Fundació per a l'Esport Balear i
de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears i de
l'Institut Balear de la Joventut, del cap de Gabinet, de l'adjunta
de Comunicació i de l'assessora tècnica de Cultura, informà
sobre el tema indicat.
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Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió de
Turisme, sobre les línies programàtiques de la seva
consellera que pensa desenvolupar durant el seu mandat i
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern (RGE núm. 17145/17
i 17146/17).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de febrer de 2018, tengué lloc la
compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme, qui, acompanyada del secretari general de
Vicepresidència, del cap de Gabinet de Vicepresidència, del
director gerent i de la gerent adjunta de l'Agència de Turisme
de les Illes Balears i del cap de departament d'Ordenació i
Planificació Turística, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Sra. Maribel Morueco i Alonso, presidenta de l'Associació
de Pares de Nins Autistes de Balears Gaspar Hauser, i de la
Sra. Araceli Salas i Vallespir, representant de l'Associació
Dislèxia i Família (DISFAM).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2018,
tengué lloc la compareixença del Sr. Sebastià Mandilego i
Alemany, degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, de la Sra.
Maribel Morueco i Alonso, presidenta de l'Associació de Pares
de Nins Autistes de Balears Gaspar Hauser, i de la Sra. Araceli
Salas i Vallespir, representant de l'Associació Dislèxia i Família
(DISFAM), sobre la seva visió i opinions respecte de la matèria
pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a
aquest Parlament pel Consell escolar de les Illes Balears i
elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu",
especialment en aquelles qüestions més relacionades amb
l'àmbit propi de la seva actuació.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Compareixença de la Sra. Laia Obrador i Pons,
regidora d'Educació de l'Ajuntament de Maó i representant
de la FELIB; i de la Sra. Francisca Salvà i Mut, doctora en
Ciències de l'Educació.

Ordre de Publicació
D)
Compareixença del Sr. Pere Moyà i Niell, director de
l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les
Illes Balears, i del Sr. Pere Carrió i Villalonga, president
del Consell Escolar de les Illes Balears.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2018, tengué lloc la compareixença del Sr. Pere Moyà i Niell,
director de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu
de les Illes Balears, i del Sr. Pere Carrió i Villalonga, president
del Consell Escolar de les Illes Balears, sobre la seva visió i
opinions respecte de la matèria pròpia de la Ponència per a
l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell
escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
"Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva
actuació.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2018,
tengué lloc la compareixença de la Sra. Laia Obrador i Pons,
regidora d'Educació de l'Ajuntament de Maó i representant de
la FELIB, sobre la seva visió i opinions respecte de la matèria
pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a
aquest Parlament pel Consell escolar de les Illes Balears i
elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu",
especialment en aquelles qüestions més relacionades amb
l'àmbit propi de la seva actuació; i de la Sra. Francisca Salvà i
Mut, doctora en Ciències de l'Educació, sobre el document
"Foro de Sevilla".
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Compareixença del Sr. Sebastià Mandilego i Alemany,
degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, de la

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant la Comissió de control sobre la RTVIB RGE
núm. 1470/18 i 1471/18.
A la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer de
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2018, decaigueren les preguntes esmentades, relatives a
utilització de mitjans públics per lloar els que actuen contra
l'estat de dret i a directius d'IB3 i radiotelevisió pública, atesa
l'absència de la diputada presentant Antònia Perelló i Jorquera,
del Grup Parlamentari Popular.

Grup parlamentari MÉS per Menorca
Nel Martí i Llufriu
Grup Parlamentari Mixt
Maria Montserrat Seijas i Patiño
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
B)
Acord de recaptar les compareixences pendents
previstes al Pla de treball de la Ponència per a l'estudi del
document lliurat a aquest Parlament pel Consell escolar de
les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per
un Pacte Educatiu".
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer de
2018, conformement amb l'article 46 del Reglament de la
cambra, s'aprovà per assentiment recaptar les compareixences
esmentades a l'enunciat.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Debat dels escrits presentats per la Sindicatura de
Comptes RGE núm. 7878/17, 10756/17, 14962/17 i 268/18.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer de 2018, tengué lloc
el debat, de manera conjunta, dels escrits esmentats, presentats
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
els quals es trameten els informes 133/2017, de les subvencions
i els contractes de la CAIB corresponent als exercicis 2013 i
2014; 134/2017, sobre determinats aspectes del Compte
General de les entitats locals corresponent a l'exercici 2014;
135/2017, del Compte General de la UIB corresponent a
l'exercici 2015; i 136/2017, del Compte General de la CAIB
corresponent a l'exercici 2015, respectivament.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Constitució de la Comissió no permanent sobre
l'auditoria del deute de les Illes Balears i elecció de la mesa.
En el Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de
febrer de 2018 tengué lloc la sessió constitutiva de la Comissió
no permanent sobre l'auditoria del deute de les Illes Balears,
amb la composició següent:
President
Aitor Morrás i Alzugaray (GP Podem Illes Balears)
Vicepresident
Antonio Gómez i Pérez (GP Popular)
Secretària
Isabel M. Oliver i Sagreras (GP Socialista)
Membres
Grup Parlamentari Popular
Antoni Camps i Casasnovas
Antonio Gómez i Pérez
Juan Manuel Lafuente i Mir
Miquel A. Jerez i Juan
Grup parlamentari Socialista
Damià Borràs i Barber
Enrique Casanova i Peiró
Grup Parlamentari Podem Illes Balears
Laura Camargo i Fernández
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Joana Aina Campomar i Orell
Grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Maria Antònia Sureda i Martí

Ordre de Publicació
E)
Acord de recaptar la compareixença del nou director de
l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant
el seu mandat (RGE núm. 15326/17).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de febrer de 2018, conformement
amb l'article 46 del Reglament de la cambra, s'aprovà de
recaptar la compareixença esmentada a l'enunciat.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Empat en el resultat de la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 668/18.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de febrer de 2018, a la votació de la
proposició de llei esmentada, del Grup Parlamentari Popular,
es produí un triple empat, per la qual cosa, d'acord amb l'article
95.3 del Reglament de la cambra, la decisió sobre aquesta
proposició es dirimirà al ple.
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El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de març de 2018, admet a tràmit la interpelAlació
següent.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2320/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern pel que fa a la Fundació de
l'Institut Socioeducatiu S'Estel (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla, pel procediment d'urgència,
el Govern de les Illes Balears, sobre la seva política pel que fa
a la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
Motivació de la urgència: Atesos els darrers esdeveniments en
el centre Es Pinaret relatius a la seguretat d'aquest centre i dels
seus treballadors i ateses les propostes dels treballadors de la
Fundació, ateses les seves condicions laborals, es fa necessari
i urgent que el Govern doni complida informació a la cambra
sobre aquests assumptes.
Palma, a 5 de març de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
La portaveu
Margarita prohens i Rigo
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D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 245/18,
relativa a política general del Govern en matèria de salut, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que no implanti mesures antifidelitzadores que
dificultin l'arribada de professionals sanitaris a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar mesures fidelitzadores efectives que
facilitin l'arribada de professionals sanitaris a la comunitat
autònoma de les Illes Balears com ara l'equiparació del plus
d'insularitat al de les Illes Canàries en aquesta legislatura.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, dins les mesures previstes en el Pla de
Contingència d'Urgències Hospitalàries, inclogui la relació de
llits en els hospitals i clíniques privades que puguin estar a
disposició del Servei de Salut en els moments de repunt
habitual i cíclic de patologies que puguin suposar augment
d'ingressos hospitalaris que la sanitat pública no pugui assumir
per manca de llits i que contribueix a la saturació de les
urgències hospitalàries.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini de tres mesos, la normativa de
segones visites.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini d'un mes, la proposta per
cobrir l'assistència sociosanitària en el Llevant de Mallorca.
6. El Parlament de les Illes Balears reconeix com efectiva la
col·laboració sanitària publicoprivada, com és la implantació
de Radioteràpia a les Àrees de Salut d'Eivissa i Formentera i de
Menorca, entre d'altres.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar el Pla de Salut Mental en el termini d'un
mes.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de març de 2018, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2284/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de salut,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 245/18.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini d'un mes, l'explicació dels
motius pels quals el sistema de gestió d'incidències del Servei
de Salut OPTIMA, a 27 de novembre de 2017, registrava
14.973 incidències i peticions a HUSE, però un cop revisades
per la Unitat de Supervisió i Control, només 375 han suposat
penalització, proporció aquesta que no es dóna a cap altre
centre hospitalari.
9. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a informar de les noves mesures adoptades davant l'augment del
36% d'atacs a personal sanitari a les Illes Balears en dos anys.
10. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a reunir-se amb la Societat Balear d'Al·lergologia a fi
d'explicar la implantació d'aquesta especialitat arran dels
pressuposts generals de la CAIB aprovats per a l'any 2018.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El diputat
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Vicent Serra i Ferrer
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

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.
Amb quina quantitat s'ha retribuït el mes de gener de 2018
els metges d'Eivissa en concepte de plus per insularitat?

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de març de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2211/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a demandes d'habitatge pendents.

D)
RGE núm. 2235/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus
d'insularitat dels metges d'Eivissa.
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 quantitat o plus d'insularitat s'abona als metges
d'Eivissa?

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.
Quantes demandes pendents d'habitatge a cada municipi de
Balears té registrades la conselleria?
Palma, a 26 de febrer de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 2212/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a mort de flamencs dins àrees
protegides.

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

E)
RGE núm. 2236/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de fidelització del personal sanitari d'Eivissa.
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 mesures s'han portat a terme des de la Conselleria de
Salut per tal de fidelitzar el personal sanitari d'Eivissa?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

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.
S'ha fet algun tipus de gestió per investigar i intentar evitar
les morts dels flamencs que s'han produït dins àrees de
protecció de l'arxipèlag?
Palma, a 26 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

C)
RGE núm. 2234/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
amb què s'ha retribuït, el mes de gener de 2018, els metges
d'Eivissa en concepte de plus per insularitat.

F)
RGE núm. 2237/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
amb què s'ha retribuït, el mes de gener de 2018, els metges
de Formentera en concepte de plus per insularitat.
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.
Amb quina quantitat s'ha retribuït el mes de gener de 2018
els metges de Formentera en concepte de plus per insularitat?
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La diputada
María Tania Marí i Marí

G)
RGE núm. 2238/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus
d'insularitat dels metges de Formentera.
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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 quantitat o plus d'insularitat s'abona als metges de
Menorca?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

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.

K)

Quina quantitat o plus d'insularitat s'abona als metges de
Formentera?

RGE núm. 2242/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de fidelització del personal sanitari de Menorca.

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

H)
RGE núm. 2239/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de fidelització del personal sanitari 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.
Quines mesures s'han portat a terme des de la Conselleria de
Salut per tal de fidelitzar el personal sanitari de Formentera?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

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 mesures s'han portat a terme des de la Conselleria de
Salut per tal de fidelitzar el personal sanitari de Menorca?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

L)
RGE núm. 2243/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
amb què s'ha retribuït, el mes de gener de 2018, els metges
de Mallorca en concepte de plus per insularitat.
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.

I)
RGE núm. 2240/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
amb què s'ha retribuït, el mes de gener de 2018, els metges
de Menorca en concepte de plus per insularitat.

Amb quina quantitat s'ha retribuït el mes de gener de 2018
els metges de Mallorca en concepte de plus per insularitat?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

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)

Amb quina quantitat s'ha retribuït el mes de gener de 2018
els metges de Menorca en concepte de plus per insularitat?

RGE núm. 2244/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus
d'insularitat dels metges de Mallorca.

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

J)
RGE núm. 2241/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus
d'insularitat dels metges de Menorca.

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 quantitat o plus d'insularitat s'abona als metges de
Mallorca?
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Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 2245/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de fidelització del personal sanitari de Mallorca.

amb què s'ha retribuït, el mes de febrer de 2018, els metges
d'Eivissa en concepte de plus per insularitat.
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.
Amb quina quantitat s'ha retribuït el mes de febrer de 2018
els metges d'Eivissa en concepte de plus per insularitat?

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 mesures s'han portat a terme des de la Conselleria de
Salut per tal de fidelitzar el personal sanitari de Mallorca?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

O)
RGE núm. 2246/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
amb què s'ha retribuït, el mes de febrer de 2018, els metges
de Mallorca en concepte de plus per insularitat.

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)
RGE núm. 2249/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
amb què s'ha retribuït, el mes de febrer de 2018, els metges
de Formentera en concepte de plus per insularitat.
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.
Amb quina quantitat s'ha retribuït el mes de febrer de 2018
els metges de Formentera en concepte de plus per insularitat?

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.
Amb quina quantitat s'ha retribuït el mes de febrer de 2018
els metges de Mallorca en concepte de plus per insularitat?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 2247/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
amb què s'ha retribuït, el mes de febrer de 2018, els metges
de Menorca en concepte de plus per insularitat.

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

S)
RGE núm. 2250/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diferència
salarial dels metges d'Eivissa de desembre 2017 a febrer
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.
Quina diferència salarial ha patit un metge de desembre de
2017 a febrer de 2018 a Eivissa?

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.
Amb quina quantitat s'ha retribuït el mes de febrer de 2018
els metges de Menorca en concepte de plus per insularitat?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Q)
RGE núm. 2248/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

T)
RGE núm. 2251/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diferència
salarial dels metges de Formentera de desembre 2017 a
febrer 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.
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Quina diferència salarial ha patit un metge de desembre de
2017 a febrer de 2018 a Formentera?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

U)
RGE núm. 2252/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diferència
salarial dels metges de Mallorca de desembre 2017 a febrer
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.
Quina diferència salarial ha patit un metge de desembre de
2017 a febrer de 2018 a Mallorca?
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Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

X)
RGE núm. 2255/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repercussió a IB3 de la localització, la recuperació i la
identificació de tres víctimes de la Guerra Civil en el
municipi de Santa Eulàlia del Riu.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina repercussió concreta ha tingut la localització, la
recuperació i la identificació de tres víctimes de la Guerra Civil
en el municipi de Santa Eulàlia del Riu a IB3 Televisió i Ràdio
A quin programa i quin dia se n'ha fet menció?
Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

V)

Y)

RGE núm. 2253/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diferència
salarial dels metges de Menorca de desembre 2017 a febrer
2018.

RGE núm. 2256/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat de
la identificació dels tres cossos trobats al cementiri 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.

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 diferència salarial ha patit un metge de desembre de
2017 a febrer de 2018 a Menorca?

Quin és el resultat de la identificació dels tres cossos trobats
al cementiri de Formentera als quals se'ls va atribuir el caràcter
de víctimes de la Guerra Civil?

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

W)
RGE núm. 2254/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació del Govern de les Illes Balears, en aplicació de
la Llei 10/2016, de 13 de juny, respecte de la recuperació de
tres víctimes de la Guerra Civil en el municipi de Santa
Eulàlia del Riu a Eivissa.
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 ha estat la participació del Govern de les Illes
Balears, en aplicació de la Llei 10/2016, de 13 de juny,
respecte de la recuperació de tres víctimes de la Guerra Civil en
el municipi de Santa Eulàlia del Riu a Eivissa?

Z)
RGE núm. 2273/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament del
cap de servei de Psiquiatria de l'Hospital d'Inca.
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.
Quines són les raons del cessament del cap de servei de
Psiquiatria de l'Hospital d'Inca?
Palma, a 28 de febrer de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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AA)
RGE núm. 2274/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de
rendiment de l'anell radiològic.
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.
Quines són les raons de la manca de rendiment de l'anell
radiològic?
Palma, a 28 de febrer de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

AB)
RGE núm. 2275/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió d'un
professional en l'especialitat de neurocirurgia.
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 és la raó per la qual, dins el procés de selecció de
personal estatutari a la categoria de facultatiu especialista
d'àrea, especialitat de neurocirurgia, s'ha exclòs un professional
sense haver-ne admès cap?
Palma, a 28 de febrer de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

AC)
RGE núm. 2276/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a demora de TAC
a l'Hospital de Manacor per a pacients oncològics.
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 és la demora de TAC a l'Hospital de Manacor per a
pacients oncològics?
Palma, a 28 de febrer de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la demora per a extraccions de sang a pacients
amb caràcter preferent?
Palma, a 28 de febrer de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

AE)
RGE núm. 2278/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per la Conselleria de Salut un cop reoberta la
causa per la venda del Minerval.
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.
Ha adoptat la Conselleria de Salut alguna mesura després
d'haver-se reobert la causa per la venda del Minerval?
Palma, a 28 de febrer de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

AF)
RGE núm. 2299/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
en matèria d'instal·lacions esportives a Eivissa.
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 inversions en matèria d'instal·lacions esportives,
especificant-ne la data, el concepte i la quantitat econòmica,
directes o mitjançant convenis amb altres institucions, ha
executat o té en fase d'execució el Govern de les Illes Balears
durant la present legislatura a Eivissa?
Palma, a 2 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

AG)
RGE núm. 2300/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
en matèria d'instal·lacions esportives a Formentera.

AD)
RGE núm. 2277/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a demora per a
extraccions de sang a pacients amb caràcter preferent.

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, el diputat

Quines inversions en matèria d'instal·lacions esportives,
especificant-ne la data, el concepte i la quantitat econòmica,
directes o mitjançant convenis amb altres institucions, ha
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executat o té en fase d'execució el Govern de les Illes Balears
durant la present legislatura a Formentera?
Palma, a 2 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

AH)
RGE núm. 2301/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
en matèria d'instal·lacions esportives a Menorca.
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 inversions en matèria d'instal·lacions esportives,
especificant-ne la data, el concepte i la quantitat econòmica,
directes o mitjançant convenis amb altres institucions, ha
executat o té en fase d'execució el Govern de les Illes Balears
durant la present legislatura a Menorca?
Palma, a 2 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

AI)
RGE núm. 2302/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
en matèria d'instal·lacions esportives a Mallorca.
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 inversions en matèria d'instal·lacions esportives,
especificant-ne la data, el concepte i la quantitat econòmica,
directes o mitjançant convenis amb altres institucions, ha
executat o té en fase d'execució el Govern de les Illes Balears
durant la present legislatura a Mallorca?
Palma, a 2 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

AJ)
RGE núm. 2303/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos
per al control del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera i de la Reserva Natural d'Es Vedrà, Es
Vedranell i els illots de Ponent.
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 recursos de personal, vehicles i embarcacions de
vigilància disposa el Govern de les Illes Balears per al control
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del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i de la
Reserva Natural d'Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de Ponent?
Palma, a 2 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

AK)
RGE núm. 2304/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
d'infracció per incompliment de les normes de protecció del
Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i de la
Reserva Natural d'Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de
Ponent.
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 actes d'infracció ha obert la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca per incompliments del que
estableixen les normes de protecció del Parc Natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera i de la Reserva Natural d'Es
Vedrà, Es Vedranell i els illots de Ponent, durant els anys 2015,
2016, 2017 i fins a 28 de febrer de 2018?
Palma, a 2 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

AL)
RGE núm. 2305/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
físiques i jurídiques de l'illa d'Eivissa que han rebut
subvencions i/o ajuts en matèria esportiva durant els
exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28 de febrer de 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.
Quina és la relació de persones físiques i jurídiques de l'illa
d'Eivissa que han rebut subvencions i/o ajuts en matèria
esportiva durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28 de
febrer de 2018? Especificau-ne la quantia econòmica, el
concepte i la data de la concessió.
Palma, a 2 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

AM)
RGE núm. 2306/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
físiques i jurídiques de l'illa de Formentera que han rebut
subvencions i/o ajuts en matèria esportiva durant els
exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28 de febrer de 2018.
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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.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Quina és la relació de persones físiques i jurídiques de l'illa
de Formentera que han rebut subvencions i/o ajuts en matèria
esportiva durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28 de
febrer de 2018? Especificau-ne la quantia econòmica, el
concepte i la data de la concessió.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2018, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.

Palma, a 2 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

AN)
RGE núm. 2307/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
físiques i jurídiques de l'illa de Menorca que han rebut
subvencions i/o ajuts en matèria esportiva durant els
exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28 de febrer de 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.

RGE núm. 2319/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d'ambulàncies a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, considera que ha realitzat una bona
gestió per tal de garantir el servei d'ambulàncies a Eivissa?

Quina és la relació de persones físiques i jurídiques de l'illa
de Menorca que han rebut subvencions i/o ajuts en matèria
esportiva durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28 de
febrer de 2018? Especificau-ne la quantia econòmica, el
concepte i la data de la concessió.
Palma, a 2 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

AO)
RGE núm. 2308/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
físiques i jurídiques de l'illa de Mallorca que han rebut
subvencions i/o ajuts en matèria esportiva durant els
exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28 de febrer de 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.
Quina és la relació de persones físiques i jurídiques de l'illa
de Mallorca que han rebut subvencions i/o ajuts en matèria
esportiva durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28 de
febrer de 2018? Especificau-ne la quantia econòmica, el
concepte i la data de la concessió.
Palma, a 2 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 5 de març de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
B)
RGE núm. 2356/18, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a estat del Decret de sanitat mortuòria.
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.
A quina fase es troba el Decret de sanitat mortuòria?
Palma, a 6 de març de 2018
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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C)

F)

RGE núm. 2367/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Pla de reconversió amb motiu de la Llei de canvi
climàtic.

RGE núm. 2371/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pous il·legals dels camps de golf.

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.
Fa feina el Govern en un pla de reconversió per a tallers i
benzineres amb motiu de la futura Llei de canvi climàtic?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com està actuant el Govern de les Illes Balears davant les
denúncies per delicte mediambiental relatives als pous il·legals
en camps de golf?

Palma, a 6 de març de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

Palma, a 7 de març de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

D)

G)

RGE núm. 2368/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a futura llei educativa.

RGE núm. 2372/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
connexió elèctrica de Menorca.

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

Està fent feina el Govern perquè es pugui aprovar la llei
educativa el pròxim període de sessions, amb la incorporació
de les conclusions de la Comissió pel pacte educatiu?

Què fa el Govern per solucionar la manca de connexió
elèctrica de Menorca?
Palma, a 7 de març de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

Palma, a 6 de març de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
H)
E)
RGE núm. 2369/18, de la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transport escolar de Cala Porter a Alaior (Menorca).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina opinió li mereix que, havent-hi places a l'autobús
escolar que fa la ruta Cala Porter-Alaior, alumnes del col·legi
Lasalle d'Alaior hagin d'utilitzar un altre autobús públic a la
mateixa hora i per al mateix trajecte, ambdós vehicles ocupats
en un 10% de la seva capacitat?
Palma, a 6 de març de 2018
La diputada
Maria Montserrat Seijas i Patiño

RGE núm. 2373/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a retirada de les terres de les autopistes d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines accions du a terme el Govern per tal de complir el
mandat del Parlament perquè l'empresa concessionària de les
autopistes d'Eivissa faci efectiva la retirada de totes les terres
dipositades irregularment per aquesta en la totalitat de les
finques del grup empresarial Fiesta Hoteles?
Palma, a 7 de març de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray
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I)
RGE núm. 2374/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a
l'avantprojecte de llei de canvi climàtic.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, considera
que l'avantprojecte de llei de canvi climàtic compta amb el
suport de tots els sectors afectats?
Palma, a 6 de març de 2018
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

J)
RGE núm. 2375/18, del diputat Rafael Nadal i Homar,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris estables
per a la celebració de proves esportives a entorns naturals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que els nous criteris establerts per a la
celebració de proves esportives a entorns naturals afavoreixen
la celebració d'aquest tipus de proves?
Palma, a 6 de març de 2018
El diputat
Rafael Nadal i Homar

K)
RGE núm. 2376/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes
concretes per al sector nàutic en aquesta legislatura.
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.
Quines propostes concretes ha fet el Govern durant aquesta
legislatura per al sector nàutic?
Palma, a 6 de març de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 2377/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
regulació dels albergs juvenils.

En quina situació es troba la regulació d'albergs juvenils?
Palma, a 6 de març de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

M)
RGE núm. 2378/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
previstes a la revisió del Pla hidrològic.
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.
Considera que les mesures previstes a la revisió del Pla
hidrològic afavoreixen la nostra agricultura?
Palma, a 6 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 2379/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prohibicions de la futura llei de residus i sòls contaminats.
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.
Creu el Govern que amb les prohibicions que contempla la
futura llei de residus i sòls contaminats realment
s'aconsegueixen els objectius que persegueix la mateixa llei?
Palma, a 6 de març de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

O)
RGE núm. 2381/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a PSOE al Pacte per
l'Educació.
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.
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Sra. Presidenta del Govern, quina opinió li mereix l'actitud
dels representants del PSOE a la subcomissió del Pacte d'Estat
Social i Polític per l'Educació del Congrés dels Diputats?
Palma, a 6 de març de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

P)
RGE núm. 2382/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a
l'acord entre la FEMP i el Ministeri per flexibilitzar la
regla de despesa dels municipis.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, dóna suport a l'acord entre la
FEMP i el Ministeri per flexibilitzar la regla de despesa dels
municipis?
Palma, a 6 de març de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

7369

Formació professional per a l’ocupació
Introducció
La inversió en formació repercuteix directament en
l’ocupabilitat dels treballadors, l’eficiència de les empreses i la
creació i manteniment de llocs de treball de qualitat. De fet, tots
els estudis empírics mostren que a major formació, major
productivitat dels treballadors, majors salaris i millors
condicions laborals. A nivell macroeconòmic, quan major és el
nivell d’estudis mitjans, major és el nivell de PIB per càpita.
La formació professional per a l’ocupació forma part de les
variables clau en el manteniment de la competitivitat i la
solidesa de l’economia de les Illes Balears. Cal tenir en compte
que quan parlam de formació professional per a l’ocupació
estam parlant de la formació que segueixen els individus des
que abandonen els estudis reglats. Per tant, estam parlant de la
formació que reben els individus en l’etapa més llarga de la
seva vida.
La formació professional per a l’ocupació té dues grans
línies d’actuació en funció de la tipologia de l’alumne: formació
per a persones desocupades i formació per a persones
ocupades.
A) Formació per a persones desocupades
Un primer element a tenir en compte és el nivell formatiu de
les persones desocupades, el qual condiciona la tipologia
d’accions a posar en marxa.

3.15. RESPOSTES A INTERPEL·LAC IONS I A
PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 8843/17, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a habitatges socials.
La resposta figura a la documentació que s’adjunta (annex
1 i annex 2). D’una banda, la dotació d’habitatges socials
existent en l’actualitat i d’altra, el Pla d’habitatge amb les dades
de les promocions planificades en matèria d’habitatge social a
Balears.
Les dades, en ambdós casos, estan desglossades per illes.
Palma, 1 de febrer de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
B)
A la Interpel·lació RGE núm. 10997/17, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a formació ocupacional.

Distribució 2017
Analfabets o amb estudis primària
Estudis secundària obligatoris
Estudis secundaris segona etapa
(batxillerat o FP grau mitjà)
Estudis superiors (FP grau superior o
estudis universitaris

27%
47%
14,5%
11,5%

Com es pot veure, una part important dels desocupats no té
estudis d’ESO finalitzats (27%) i fins a un 74% no passa dels
estudis obligatoris d’ESO. Aquest fet condiciona el tipus
d’accions formatives.
Les principals línies d’actuació en formació per a
desocupats són (a) les accions formatives preferentment per a
desocupats en certificats de professionalitat, idiomes, TIC i
competències clau (b) la formació per persones desocupades
en risc d’exclusió social, (c) els programes de formació dual,
(d) els programes mixtes d’ocupació i formació i (e) les beques
d’èxit.
Les diferències entre aquests programes es basen en (1) el
tipus de persona desocupada a la que va enfocada i (2) si la
mesura és o no formació en alternança, és a dir, si l’acció
formativa duu incorporada un treball o una empresa (o
administració pública) lligat amb la formació.
Les dades acumulades del pressupost aprovat en aquesta
legislatura fins a finals de 2017 supera els 50 milions d’euros.
Val a dir, que en línia amb el pressupost del SOIB, el
pressupost per a formació és el més alt mai aprovat a la CAIB.
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A1. Formació per a desocupats
Des de principi de legislatura la formació de les persones
desocupades és una prioritat. En aquest sentit, és molt
important ajustar les polítiques formatives als diferents perfils
de les persones desocupades.
Per això, s’ha procedit a augmentar les diferents línies de
formació, tal que s’ha aconseguit abastar a molt més col·lectius
que en anteriors legislatures.
La formació de treballadors preferentment DESOCUPATS
és la formació que amb caràcter general es dirigeix als
treballadors desocupats que, d’acord al treball amb els
orientadors laborals, necessiten una requalificació.
Així, l’oferta formativa per a treballadors desocupats té per
objecte oferir-los una preparació ajustada a les necessitats
formatives individuals i del sistema productiu, que els permeti
adquirir les competències requerides en el mercat de treball i
millorar la seva ocupabilitat. El disseny, programació i difusió
d’aquesta oferta formativa correspon al SOIB amb la
participació de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives de Balears a través de la Comissió Permanent
del Consell de Formació Professional.
Com que la intenció és que les oportunitats de feina siguin
les més altes possibles, els cursos que es fan estan orientats
perquè preferentment s’organitzin en sectors econòmics
estratègics i emergents. D’aquesta manera, l’oferta formativa
s’orienta de manera que la formació s’alinea amb la millora del
model productiu.
Atès el perfil de nivell d’estudis esmentat abans, amb
caràcter general, es prioritza els desocupats amb baix nivell de
qualificació i s’inclouen preferentment accions dirigides a
l’obtenció de certificats de professionalitat donada la seva
validesa a tot el territori nacional. També s’ofereixen
especialitats formatives relacionades amb les necessitats de
qualificació de la població desocupada, les competències
requerides pel mercat de treball i les ocupacions i sectors amb
més perspectives d’ocupació.
Des de l’inici de la legislatura i fins a finals de 2017 s’han
destinat a aquest tipus de formació un total de 16.537.419€, que
computen un total de 1.676 cursos de mòduls d’especialitats
formatives.
Dins de la formació per a desocupats hi ha una línia
esmerçada específicament a persones en risc d’exclusió social.
Pel que fa a la tipologia d’accions, aquestes segueixen el
mateix patró de les convocatòries de formació per a persones
preferentment desocupades. En aquest col·lectiu s’han dedicat
des de l’inici de la legislatura 2.898.175€, possibilitant un total
de 629 mòduls d’accions formatives.
La taxa d’inserció laboral de les convocatòries de
preferentment desocupats i desocupats en risc d’exclusió social
Des de l’inici de la legislatura l’actual Govern prengué el
compromís que a més d’impulsar la formació com un eix
fonamental de la millora del model econòmic, també calia
avaluar els resultats de la formació.

En aquest sentit, es mostren les dades agregades per als dos
tipus d’estudis (els valors són força semblants entre els dos
grups) de la taxa d’inserció dintre del període de 6 mesos des
de la finalització del curs. Com es pot veure al gràfic, d’entre
els alumnes que finalitzaren la seva formació dins l’any 2014,
45,2 de cada 100 trobaren una feina dins els 6 mesos posteriors
a la finalització de la formació. Com es pot veure al gràfic,
adjunt, aquest percentatge no ha deixat de créixer amb la
recuperació econòmica, fins arribar al 50,5% dels alumnes que
finalitzaren la formació dins el 2016. Val a dir, que aquests
càlculs es refereixen a la inserció laboral dins el període de 6
mesos tot just a l’acabar la formació. Si aquest període s’estén
fins als 12 mesos posteriors a acabar la formació, aleshores la
taxa d’inserció s’eleva per sobre el 67% per tant, les dades
d’inserció laboral assenyalen clarament que seguir formació és
una via molt clara per aconseguir una feina.
Gràfic de taxa d’inserció laboral
Una dada rellevant és el diferencial entre els aturats que fan
formació i els que no. En altres paraules, fins a quin punt el fet
de requalificar-se modifica la trajectòria laboral dels desocupats
que es formen. En aquest sentit, els estudis de la Direcció
general d’Ocupació i Economia mostren que entre desocupats
amb els mateixes condicions sociodemogràfiques i laborals,
aquells desocupats que es formen presenten una probabilitat de
trobar feina que és fins a 15 punts percentuals superior a la
d’aquells que no es formen.
A2. Formació dual
Una de les línies innovadores a nivell estatal que està
liderant el SOIB és el de l’impuls de la formació dual en
l’àmbit de desocupats. Aquesta línia s’està consolidant en
l’àmbit educatiu, però no s’ha iniciat a l’estat en l’àmbit
ocupacional.
En aquesta legislatura s’ha destinat a formació dual, entre
col·lectius vulnerables i sectors estratègics, un total de 14
milions d’euros, donant cobertura a més de 800 alumnes.
La formació dual són programes on es combina la formació
teòrica i la pràctica a una empresa. L’objectiu de la formació
dual és millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció
professional de les persones participants a través dels contractes
de formació i aprenentatge en un règim d’alternança d’activitat
laboral retribuïda. Suposa una alternativa de capacitació i
preparació cap a l’ocupació dels joves fins als 30 anys amb
especials dificultats d’inserció laboral, de les persones amb
discapacitat o amb risc d’exclusió social. La CAIB és pionera
en aquesta iniciativa.
En aquests moments s’estan impulsant dues línies: formació
dual per a col·lectius vulnerables i formació dual en sectors
estratègics i emergents. Mentre en el primer cas els alumnes són
persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, en el
segon cas es correspon a joves desocupats que es volen formar
en sectors econòmics amb demanda alta d’ocupació.
A3. Programes SOIB formació i ocupació
Els Programes Mixts d’ocupació i formació es caracteritzen
per ser programes de formació en alternança amb l’ocupació
finançat pel SOIB en els que s’executen obres o serveis
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d’interès general per part d’administracions, organismes
autònoms, fundacions o associacions sense ànim de lucre.
El perfil de l’alumne solen ser persones desocupades de
llarga durada i amb nivell educatius baixos. Tot plegat, aquests
programes es formulen amb períodes de formació llargs, de 12
mesos i que volen combinar la formació per qualificar, així
com l’experiència en l’ocupació. Tots els beneficiaris dels
Programes Mixts d’ocupació i formació tenen un itinerari
personalitzat on es vertebra el temps de treball efectiu, així com
la formació vinculada a certificats de professionalitat,
l’adquisició de carnets professionals, la formació
complementària d’orientació, assessorament, informació
professional, formació empresarial, prevenció de riscs laborals
o qualsevol altre acció capacitadora existent en el catàleg
d’especialitats formatives.
El SOIB convoca dues línies de programes, una finançada
amb Garantia Juvenil, que atén joves desocupats amb edats
compreses entre els 16 i els 29 anys, anomenada SOIF Jove
Formació i Ocupació Programa 30. Durant aquesta legislatura
s’han destinat més de 19 milions d’euros, donant cobertura a
més de 1.000 alumnes. Un element remarcable és l’elevada taxa
d’inserció laboral. En efectes, les dades per als projectes que
s’adjudicaren en 2015 mostren una taxa d’inserció del 78,6%
al cap d’un any, tot mostrant l’elevada efectivitat d’aquests
tipus de programes.
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Pel que fa a FP, s’han rebut 111 sol·licituds que fins el juny
de l’any 2018 no es podran resoldre a l’espera de les proves
d’avaluació. El pressupost total és de 2.500.000,00€.
B. Formació prioritàriament per a treballadors preferentment
ocupats
L’oferta formativa per a treballadors ocupats té per objecte
oferir-los una formació que atengui el requeriment de
productivitat i competitivitat de les empreses a les necessitats
d’adaptació als canvis en el sistema productiu i a les
possibilitats de promoció professional i desenvolupament
personal dels treballadors, de manera que els capaciti per al
desenvolupament qualificat de les diferents professions i els
permeti millorar la seva ocupabilitat. L’oferta formativa per a
treballadors ocupats que ofereix el SOIB complementa la
formació bonificada que fan les empreses i els permisos
individuals de formació que poden gaudir els treballadors
ocupats. La formació per a treballadors ocupats del SOIB vol
atendre les necessitats no cobertes per la formació de les
empreses. Per això es centra en accions formatives sectorials
que són específiques de determinades activitats econòmiques i,
en les transversals com els idiomes o les noves tecnologies.
Per primera vegada en 6 anys s’ha tornat treure
convocatòria de formació per a ocupats per valor de 2.447.734€
i un total de 223 cursos.

A4. Beques d’èxit

Conclusió

El SOIB vol incentivar la reincorporació al sistema educatiu
d’aquells joves desocupats inscrits com a demandants
d’ocupació i en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que
varen abandonar de manera prematura els estudis i que o bé
cursin amb aprofitament un o diversos àmbits de coneixement
de segon, tercer o quart d’ESPA (Educació Secundària per a
persones adultes), en els centres educatius per a persones
adultes de les Illes Balears (CEPA), o també que (a partir de la
convocatòria 2017-2018) retornin al sistema educatiu i facin
amb aprofitament un curs de formació professional de grau
mitjà o de grau superior. Es tracta així de concedir beques
d’èxit per a l’estudi de programes de segona oportunitat. Amb
aquest estímul econòmic es pretén que la reincorporació en el
sistema educatiu de tots aquests joves en suposi la incorporació
futura al mercat laboral amb unes condicions de qualificació
òptimes que en facilitaran la permanència.

En aquesta legislatura s’han incrementat d’una manera
important els recursos per a formació. A més, no sols s’han
incrementat els recursos econòmics, sinó que s’han diversificat
notablement el tipus de convocatòries, no els recursos en
concurrència competitiva s’han incrementat notablement.

El 2016 va dur a terme la primera convocatòria d’aquest
programa, que s’ha començat a executar durant el curs escolar
2016-2017. En aquesta primera convocatòria només estaven
inclosos els estudis d’ESPA. Durant el primer semestre es
varen concedir un total de 66 beques, amb un import de
75.544,00€. En el segon semestre 157 beques, que sumen
198.232,00€.
A la convocatòria del 2017 corresponent al curs escolar
2017-2018, el programa es va ampliar als estudis de Formació
Professional. Durant el primer semestre s’han sol·licitat 249
beques dels estudis d’ESPA (Educació Secundària per a
persones adultes) pendents de resoldre a dia d’avui i a l’espera
que es facin les proves d’avaluació el proper mes de febrer de
2018.

Palma, 24 de gener de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 11915/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estalvi d'un milió d'euros
per la supressió del nivell 33.
La supressió del complement salarial conegut com a “nivell
33”, des de l’entrada en vigor de la Llei 12/2015 dels
Pressuposts Generals de la comunitat autònoma per al 2016, va
suposar efectivament un efecte de disminució de la despesa en
els pressuposts de les Illes Balears. Aquest estalvi no s’ha
destinat a cap partida ni finalitat en concret, sinó que s’ha
distribuït d’acord amb la priorització d’actuacions previstes en
els pressupost de despeses d’aquesta comunitat autònoma.
Palma, 30 de gener de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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Ordre de Publicació

D)
A la Pregunta RGE núm. 17071/17, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a obres d'art de les Illes Balears.
A les Illes Balears els òrgans responsables en matèria de
patrimoni històric i artístic moble són els consells insulars
d’acord amb la Llei 6/1994 d’atribució de competències en
Patrimoni Històric.
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports no disposa
d’un llistat o cens de peces que es troben fora de les Illes
Balears
La Conselleria col·laborarà en les possibles reclamacions de
retorn del Patrimoni Històric de les Illes Balears que puguin
dur a terme els consells insulars.

Grup Parlamentari Popular, relatives a establiments
turístics dels municipis de Menorca, Eivissa i Formentera
que s’han acollit a la Disposició Addicional Tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades
turístiques.
Les competències en matèria d’Ordenació Turística es
troben transferides als consells insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera. Per tant, en relació als establiments turístics que
s’han acollit a la disposició addicional tercera de la llei 6/2017,
referits a municipis de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, no es disposa de la informació sol·licitada.
Palma, 7 de febrer de 2017
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Palma, 24 de gener de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 17333/17 a 17485/17,
presentades pel diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a import total recaptat en
aplicació de l’impost sobre estades turístiques corresponent
a la tipologia d’hotels, hotels de ciutat, hotels apartaments
d’una, dues, tres, quatre i cinc estrelles, cinc estrelles gran
luxe, quatre estrelles superior, hotels apartaments d’una,
dues i tres estrelles, d’una, dues i quatre claus i de tres i
quatre claus superior, d’allotjaments no residencials
d’empreses turístiques i residencials, d’habitatges turístics
de vacances, d’habitatges objecte de comercialització
d’estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística, d’hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme interior, d’hostals,
hostals-residència, pensions, posades i cases d’hostes,
campaments de turisme o càmpings, d’albergs i refugis,
d’altres establiments o habitatges de caràcter turístic a les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, d’agost
a octubre de 2017; i a import total recaptat en aplicació de
l’impost sobre estades turístiques corresponent a la
tipologia d’embarcacions de creuer turístic a les illes de
Mallorca, Menorca i Eivissa en el mateix període de temps.

A la Pregunta RGE núm. 17632/17, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inspectors i
sancionadors.
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 4 d’agost de
2017 es va aprovar la modificació de la RLT corresponent al
personal funcionari de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 96, de
5 d’agost de 2017. En aquella modificació es varen augmentar
el número de places dels següents llocs de feina:
• Inspector de Turisme: els quals varen passar de 17 a 20
places.
• Lloc base tècnic/a superior (amb requisit de llicenciat en
dret o equivalent): els quals varen passar de 4 a 7 places, de
les quals la previsió és que siguin 2 places pel Servei de
control d’empreses i activitats turístiques (expedients
sancionadors).
Fetes aquestes modificacions –creació de places- dins
l’exercici 2017, dins el proper exercici pressupostari de 2018,
s’hauran de tramitar les corresponents dotacions
pressupostàries de les places indicades, seguint la tramitació
administrativa corresponent.
Palma, 6 de febrer de 2018
La consellera d’Innovació, Recerca i Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

La resposta la podeu consultar en els enllaços següents:
17333 i altres
17334 i altres
17335 i altres

Ordre de Publicació
H)
Ordre de Publicació
F)
A les Preguntes RGE núm. 17486/17, 17501/17,
17505/17, 17506/17, 17507/17, 17508/17, 17513/17,
17514/17, 17523/17, 17534/17, 17536/17, 17537/17,
17539/17, 17541/17, 17553/17, 17568/17, 17572/17,
17573/17, 17574/17, 17575/17, 17580/17, 17581/17,
17590/17, 17601/17, 17603/17, 17604/17, 17606/17 i
17608/17, presentades pel diputat Miquel Jerez i Juan, del

A les Preguntes RGE núm. 25/18 a 28/18, presentades
pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a import de les operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat.
Total pendent de pagament a 31/12/2017 (deute comercial)
Àmbit

import de les operacions
(milers d’euros)
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Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

158.830,58
7.768,69
2.461,06
27.690,38

Palma, 23 de gener de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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Podeu consultar la resposta en els enllaços següents:
101 a 134
135 a 167

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 207/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escola de pacients.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 29/18, presentada pel diputat
Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a import de les operacions del pendent
de pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament de desembre.

El que inicialment vàrem anomenar escola de pacients és un
programa del Servei de Salut, que es diu Pacient Actiu, que
funciona des de mitjans del 2017 i que forma part d’una
estratègia més ampla de promoció de la salut.
Palma, 13 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

L’import sol·licitat és 17.142,03 milers d’euros
Palma, 23 de gener de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 226/18 i 227/18, presentades
pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a central de coordinació del 061 (1 i 2).

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 30/18 a 96/18, presentades
pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a
tots els ajuntament de les Illes Balears a 1 de gener de 2018.

Es troba a la seu de la Gerència d’Atenció Urgències 061,
a la planta semi soterrani.
Es preveu la construcció d’una nova seu per a la Gerència
d’Atenció Urgències 061 que afectarà tant la Central de
Coordinació com l’Àrea administrativa i de direcció.

Podeu consultar la resposta en els enllaços següents:
30 a 63
64 a 96

Palma, 13 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

Ordre de Publicació

A les Preguntes RGE núm. 97/18 a 100/18, presentades
pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents als
consells insulars a 1 de gener de 2018.

O)
A la Pregunta RGE núm. 550/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a llei de persones desaparegudes durant la Guerra
Civil i el franquisme.

Pagaments pendents als consells insulars a 1 de gener de 2018
Consells insulars
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca

Import
4.474.812,57
715.143,27
20.271.309,23
4.838.226,09

Palma, 23 de gener de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
L)
A les Preguntes RGE núm. 101/18 a 167/18, presentades
pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les
Illes Balears a 1 de gener de 2018.

Feta la consulta al laboratori Biomics Research Grup del
Centro de Investigación “Lascaray” Ikergunea (Universitat del
País Basc) ens asseguren que els resultats estaran disponibles
a final del mes de març de 2018.
Palma, 12 de febrer de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 801/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2279/18,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a establir un
sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució
i reducció de les desigualtats.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2258/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2018, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a decret de garantia de demora, inclosa a l'ordre del dia de la
sessió plenària de dia 6 de març de 2018, per la pregunta RGE
núm. 2319/18, relativa a servei d'ambulàncies a Eivissa.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 10061/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2018, admet a tràmit els escrits RGE núm.
2321/18 i 2322/18, presentats pel Grup Parlamentari Socialista
i pel Grup Parlamentari Popular, respectivament, i acorda,
conformement amb l'article 98 del Reglament de la Cambra,
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la proposició de
llei esmentada, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de
març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, fins
a dia 3 d'abril de 2018.
Palma, a 7 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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