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AU) RGE núm. 6875/2015, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes d'ampliació
de ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears (III).
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AX) RGE núm. 6878/2015, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous ports
de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears (IV).
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de ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears (VI).
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de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears (VI).
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de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears (I).
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BE) RGE núm. 6885/2015, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes d'ampliació
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BF) RGE núm. 6886/2015, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous ports
de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears (VIII).
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BG) RGE núm. 6891/2015, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control d'activitat de
la Residència Sa Serra (I).
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BH) RGE núm. 6892/2015, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control d'activitat de
la Residència Sa Serra (II).
443
BI) RGE núm. 6894/2015, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control d'activitat de
la Residència Sa Serra (IV).
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BJ) RGE núm. 6895/2015, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control d'activitat de
la Residència Sa Serra (V).
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BK) RGE núm. 6909/2015, de la diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament ilAlegal d'alts
càrrecs del govern Bauzá (I).
444
BL) RGE núm. 6910/2015, de la diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament ilAlegal d'alts
càrrecs del govern Bauzá (II).
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BM) RGE núm. 6911/2015, de la diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament ilAlegal d'alts
càrrecs del govern Bauzá (III).
444
BN) RGE núm. 6916/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals fixos.
445
BO) RGE núm. 6917/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals fixos.
445
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BP) RGE núm. 6918/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals fixos.
445
BQ) RGE núm. 6919/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
temporals.
445
BR) RGE núm. 6920/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
temporals.
445
BS) RGE núm. 6921/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
parcials.
445
BT) RGE núm. 6922/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
parcials.
446
BU) RGE núm. 6923/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
parcials.
446
BV) RGE núm. 6924/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
temporals.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 6947/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a declaració
d'emergència de l'emissari de Talamanca.
446
B) RGE núm. 6959/15, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a negociació del
deute públic de la comunitat autònoma.
446
C) RGE núm. 6960/15, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a aparcaments dels
hospitals públics.
447
D) RGE núm. 6961/15, de la diputada M aría M ontserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dietes
a càrrecs públics.
447
E) RGE núm. 6962/15, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a resultat del
pla d'inspecció de treball.
447
F) RGE núm. 7084/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espècies invasores.

447

G) RGE núm. 7093/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
pressupost en innovació.
447
H) RGE núm. 7094/15, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a alta
tensió al Port d'Alcúdia.
447
I) RGE núm. 7096/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous càrrecs
directius de l'Hospital Son Espases.
447
J) RGE núm. 7097/15, de la diputada M argarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de l'índex de
pobresa a les Illes Balears.
448
K) RGE núm. 7098/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de l'impost
de successions i donacions.
448
L) RGE núm. 7099/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova redacció de la Llei de
capitalitat de Palma.
448
M) RGE núm. 7100/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concertació de places
residencials del Consorci per a la protecció i acollida de les persones disminuïdes psíquiques profundes de les Illes Balears.
448
N) RGE núm. 7101/15, de la diputada M aría José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació de la recaptació
de l'ecotaxa.
448

424

BOPIB núm. 15 - 16 d'octubre de 2015

O) RGE núm. 7102/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús polític d'algunes
instalAlacions educatives de les Illes Balears.
448
P) RGE núm. 7104/15 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 7150/15), del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a criteris de nous currículums.
449

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 6790/15, dels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per M allorca, MÉS per M enorca i Mixt,
relativa a benestar animal.
449
B) RGE núm. 6820/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració de les Illes Balears zona especialment protegida
d'importància per a la Mediterrània.
449
C) RGE núm. 6831/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'empresa familiar.

450

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6650/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi sobre l'impacte de l'activitat de creuers a les Illes Balears,
davant la Comissió de Turisme.
451
B) RGE núm. 6791/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut laboral, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
451
C) RGE núm. 6792/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i instalAlacions
titularitat del Ministeri de Defensa afectades per la Proposta de racionalització i utilització eficient del patrimoni immobiliari del
Ministeri de Defensa (PREPIDEF), davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
452
D) RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre de contractes de la CAIB amb les entitats no lucratives,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
453
E) RGE núm. 6819/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les petites i mitjanes empreses, davant la Comissió
d'Economia.
453
F) RGE núm. 6908/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació sociosanitària a les Illes Balears, davant la Comissió
de Salut.
454

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 4796/15, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteri de la Comissió Assessora de Dret Civil en relació amb la successió intestada (II).
454
B) A la Pregunta RGE núm. 4797/15, presentada pel diputat M iquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteri de la Comissió de Dret civil d'Eivissa i Formentera en matèria de successió intestada.
454
C) A la Pregunta RGE núm. 4798/15, presentada pel diputat M iquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris en una eventual modificació de la llei en matèria de successió intestada.
455
D) A la Pregunta RGE núm. 4806/15, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
successió intestada.
455
E) A la Pregunta RGE núm. 4807/15, presentada pel diputat M iquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears.
455
F) A la Pregunta RGE núm. 4808/15, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteri de la Comissió Assessora de Dret Civil en relació amb la successió intestada.
455
G) A la Pregunta RGE núm. 4815/15, presentada pel diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a cost per a la CAIB de la Copa del Rei de Vela, 2.
455
H) A la Pregunta RGE núm. 4819/15, presentada pel diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a cost per a la CAIB del Palau de Marivent, 2.
455
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I) A les Preguntes RGE núm. 4846/15 a 4850/15, presentades pel diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relatives a productivitat de l'Hospital Son Llàtzer 2011 a 2015.
456
J) A les Preguntes RGE núm. 4851/15 a 4855/15, presentades pel diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relatives a productivitat de l'Hospital d'Inca 2011 a 2015.
456
K) A les Preguntes RGE núm. 4861/15 a 4865/15, presentades per la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relatives a productivitat de l'Hospital de Formentera 2011 a 2015.
456
L) A les Preguntes RGE núm. 4866/15 a 4870/15, presentades pel diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relatives a productivitat de l'Hospital Can Misses 2011 a 2015.
456
M) A les Preguntes RGE núm. 4871/15 a 4875/15, presentades pel diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relatives a productivitat de l'Hospital Mateu Orfila 2011 a 2015.
456
N) A les Preguntes RGE núm. 4876/15 a 4880/15, presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relatives a productivitat del Servei de Salut 2011 a 2015.
456
O) A la Pregunta RGE núm. 4978/15, presentada pel diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
competències en matèria de comunicació.
457
P) A la Pregunta RGE núm. 4981/15, presentada pel diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
competències en matèria de comunicació (II).
457
Q) A la Pregunta RGE núm. 5051/15, presentada pel diputat José Vicente M arí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla de lluita contra l'explotació laboral (I).
457
R) A la Pregunta RGE núm. 5052/15, presentada pel diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla de lluita contra l'explotació laboral (II).
457
S) A la Pregunta RGE núm. 5053/15, presentada pel diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla de lluita contra l'explotació laboral (III).
457
T) A la Pregunta RGE núm. 5074/15, presentada pel diputat José Vicente Mari i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències de grans establiments comercials en tramitació.
458
U) A la Pregunta RGE núm. 5076/15, presentada pel diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a sequera a Eivissa, 2.
458
V) A la Pregunta RGE núm. 5087/15, presentada pel diputat José Vicente Mari i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències d'ampliació de grans establiments comercials.
458
W ) A les Preguntes RGE núm. 5100/15 a 5103/15, presentades pel diputat Vicenç Thomàs i M ulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (I i II) i a receptes facturades des de l'oficina de farmàcia del
Sr. José Ramón Bauzá (I i II).
458
X) A les Preguntes RGE núm. 5342/15 a 5345/15, 5352/15 a 5361/15 i 5371/15, presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a import pendent de pagament, al Consell Insular de Mallorca (I a III), al Consell Insular de
Menorca (I a III), al Consell Insular d'Eivissa (I a III), al Consell Insular de Formentera (I a III), als ajuntaments de la CAIB (I a III).
458
Y) A les Preguntes RGE núm. 5362/15 a 5364/15, presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a comitè de rutes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa-Formentera.
458
Z) A la Pregunta RGE núm. 5365/15, presentada per la diputada Margaret M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comitè de coordinació aeroportuària.
459
AA) A la Pregunta RGE núm. 5366/15, presentada per la diputada Margaret M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesa de transport aeri.
459
AB) A la Pregunta RGE núm. 5367/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comitè regional de cogestió aeroportuària.
459
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AC) A la Pregunta RGE núm. 5368/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Mesa del transport marítim.
459
AD) A la Pregunta RGE núm. 5369/15, presentada per la diputada M argaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fira de creuers de Miami.
459
AE) A la Pregunta RGE núm. 5370/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escars de Portocristo.
459
AF) A la Pregunta RGE núm. 5420/15, presentada per la diputada M arta M aicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 1.
459
AG) A la Pregunta RGE núm. 5421/15, presentada per la diputada M arta M aicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 2.
459
AH) A la Pregunta RGE núm. 5422/15, presentada per la diputada Marta M aicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 3.
460

3.17. INFORMACIÓ
A) Composició de la Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la
cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil , les institucions i les entitats acreditades.
460
B) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6756/15.

460

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5575/15.

460

D) Rectificació al contingut de la Proposició no de llei RGE núm. 6044/15.

460

E) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 5970/15 i obertura del termini de presentació d'esmenes.
461
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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
6 d'octubre de 2015, aprovà la Llei per la qual es deroga la
Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears.
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
LLEI PER LA QUAL ES DEROGA LA LLEI 9/2013,
DE 23 DE DESEM BRE, SOBRE L’ÚS DELS SÍM BOLS
INSTITUCIONALS DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS

en els casos d’usos de símbols no permesos o autoritzats”, tot
concloent que aquestes previsions són contràries a l’exercici de
la llibertat d’expressió.
D’altra banda, la indeterminació en la regulació d’aquestes
conductes prohibides és també contrària al principi de seguretat
jurídica exigit al dret administratiu sancionador, com recorda
el Dictamen del Consell Consultiu en afirmar que “el principi
de seguretat jurídica reclama una determinació exacta
mitjançant llei dels actes o omissions tipificats, també en
l’àmbit del dret administratiu sancionador (STC 100/2003, de
2 de juny, entre d’altres), per la qual cosa els símbols prohibits
o no permesos no acompleixen el requisit de tipus clars
recollits de la Llei -lex certa-, tal com exigeix el Tribunal
Constitucional”. En definitiva, es considera que la Llei de
símbols no garanteix el principi del pluralisme polític i les
llibertats ideològica i d’expressió proclamats com a drets
fonamentals en els articles 16 i 20 de la Constitució Espanyola.
En tercer lloc, i sempre d’acord amb el dictamen esmentat,
és palès que la pretesa objectivació de l’ús dels símbols en els
béns mobles o immobles afectes als serveis públics -amb el
règim d’autorització prèvia- “no té cap fonament
constitucional, estatutari o legal”.
III

I
La Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, va ser elaborada i aprovada
al marge del desitjable consens polític i social, i de la comunitat
educativa, i va provocar, des del moment inicial de la seva
entrada en vigor, polèmica, inquietud i dubtes sobre la licitud
d’algunes de les seves determinacions. A més, l’avantprojecte
de llei va ser objecte de dos dictàmens desfavorables del
Consell Consultiu de les Illes Balears -els números 55/2013 i
66/2013-, emesos amb sengles vots particulars.
En aquest context social, polític i normatiu, aquesta llei té
per objecte derogar la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre
l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, pel fet de
tractar-se d’una norma no només polèmica, sinó certament
allunyada del principi de seguretat jurídica i de les llibertats
ideològica i d’expressió. D’altra banda, des del punt de vista de
l’ordenament jurídic balear, es considera que conté una
regulació del tot innecessària.
II
Les objeccions fetes pel Consell Consultiu en el Dictamen
núm. 55/2013 són prou contundents en considerar de forma
unànime el fet d’exigir l’autorització prèvia de la conselleria
competent per a la utilització o la colAlocació de qualsevol
símbol diferent dels descrits en la Llei. El Dictamen assenyala
que aquesta autorització “atempta contra el dret a la llibertat
d’expressió, que, amb rang de dret fonamental, reconeix i
protegeix l’article 20.1 de la CE, dret respecte del qual [...]
s’estableix en l’apartat següent -apartat 2- que el seu exercici
no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia”. Cal
recordar, així mateix, que el vot particular que acompanyà el
Dictamen va anar encara més enllà en afirmar que “la norma en
realitat pretén instaurar un procediment de control previ per
poder utilitzar o colAlocar qualsevol altra simbologia en els béns
immobles o mobles afectes als serveis públics i,
consegüentment, establir tot un seguit de normes sancionadores
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En les coordenades que proporciona la doctrina del Consell
Consultiu no es pot acceptar que la finalitat de la Llei 9/2013
fos realment “aconseguir una major seguretat jurídica, evitar
confusions als ciutadans i respectar els seus drets”, tal com
proclama la seva exposició de motius.
Per tot el que s’ha exposat, es fa imprescindible una mesura
legal de derogació, que es justifica en la inutilitat de la norma,
els riscs d’infracció constitucional i la manca de seguretat
jurídica, com també en l’obligació dels poders públics de
vetllar de forma real i efectiva perquè es promoguin les
indispensables condicions de llibertat, que és un dels valors
superiors de l’ordenament jurídic d’acord amb l’article primer
del text constitucional.
En aquesta línia d’actuació, i per atorgar les màximes
garanties de seguretat jurídica, en aquest text legal s’ordena
l’arxivament sense cap altre tràmit de qualsevol procediment
sancionador que s’hagi pogut iniciar a l’empara de la Llei
9/2013. Així mateix, es modifica la Llei 3/2007, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per
eliminar les infraccions que foren introduïdes per la llei que ara
es deroga.
TÍTOL ÚNIC
Article únic
Es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears.
Disposició addicional única
Arxivament dels procediments sancionadors
Els òrgans administratius competents han d’arxivar sense
cap més tràmit, per efecte d’aquesta llei, els procediments
sancionadors que s’hagin incoat a l’empara del títol II de la Llei

428

BOPIB núm. 15 - 16 d'octubre de 2015

9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears. Les sancions disciplinàries
que s’hagin pogut imposar com a conseqüència de la Llei
9/2013, de 23 de desembre, han de quedar sense efecte i s’han
de cancelAlar d’ofici.
Disposició final primera
M odificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
1. Se suprimeixen les lletres o) i p) de l’article 138 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, introduïdes per la disposició
final primera de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears.
2. Se suprimeixen les lletres f), g) i h) de l’article 139 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, introduïdes per la disposició
final primera de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei comença a vigir el mateix dia que es publiqui
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 13 d'octubre de 2015.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2015, debaté la Interpel Alació RGE núm. 5448/15
(rectificada amb l'escrit RGE núm. 5486/15), del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política de
nomenaments d'alts càrrecs i responsables d'empreses públiques
del Govern.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2015, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 6469/15, de la diputada Sra. Marta M aicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
Fundació de dependència versus consells insulars, que contestà
la Sra. Consellera de Serveis Socials i Cooperació.
B) RGE núm. 6478/15, de la diputada Sra. Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon pla
d'igualtat dels empleats públics, que contestà la Sra. Consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.
C) RGE núm. 6479/15, de la diputada Sra. María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP de
Cala Bou, que contestà el Sr. Conseller d'Educació i
Universitat.
D) RGE núm. 6466/15 (rectificada amb l'escrit RGE núm.
6482/15), del diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a recursos destinats
a la Delegació de Sanitat i Consum de l'illa d'Eivissa, que
contestà la Sra. Consellera de Salut.
E) RGE núm. 6467/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a energies
fòssils a Menorca, que contestà el Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
F) RGE núm. 6475/15, de la diputada Sra. Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concert de
Serveis Socials, que contestà la Sra. Consellera de Serveis
Socials i Cooperació.
G) RGE núm. 6474/15, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a relacions entre el Govern
de les Illes Balears i els consells insulars, que contestà el Sr.
Conseller de Presidència.
H) RGE núm. 6476/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació del lloguer de
vacances, que contestà el Sr. Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.

Actuà com a interpel Alant la diputada Sra. María Montserrat
Seijas i Patiño i la contestà en nom del G overn de les Illes
Balears el Sr. Conseller de Presidència, Marc Pons i Pons. Hi
hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

I) RGE núm. 6452/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret de protecció de la
posidònia oceànica, que contestà el Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

Palma, 13 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

J) RGE núm. 6471/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari M ixt, relativa a diferències entre renda
mínima i renda bàsica, que contestà la Sra. Consellera de
Serveis Socials i Cooperació.
K) RGE núm. 6481/15, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a traspàs de competències, que contestà el Sr. Conseller de
Presidència.
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L) RGE núm. 6484/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a regulació del tot inclòs, que contestà la Sra. Presidenta del
Govern.
M) RGE núm. 6468/15, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a joves emigrats per causes econòmiques, que contestà la Sra.
Presidenta del Govern.
N) RGE núm. 6480/15, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de la
pressió fiscal, que contestà la Sra. Presidenta del Govern.
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Ordre de Publicació

B)
Ratificació del límit màxim de despesa no financera per a
l'exercici de 2016.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d’octubre de 2015, ratificà, per 33 vots a favor, 20 en contra
i 3 abstencions, el límit màxim de despesa no financera per a
l’exercici de 2016 que quedà fixat en 3.478.910.470 i, acordat
pel Consell de Govern en la sessió de 4 de setembre de 2015.
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2015, rebutjà la Moció RGE núm. 6110/15, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria turística, amb el resultat següent: vots emesos 57, vots
a favor 23, vots en contra 34 i abstencions 0.

Acord de procediment directe i en lectura única per al
Projecte de llei RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei
9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d’octubre de 2015, acordà, per 37 vots a favor, 2 en contra i
19 abstencions, que el projecte de llei esmentat es tramitàs pel
procediment directe i en lectura única.
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
1.5. INFORM ACIONS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 6477/15.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'octubre de 2015, va decaure la pregunta esmentada, de
la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a càrrecs directius de l'Hospital
Son Espases, a causa de l'absència d'aquesta diputada.
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 d'octubre de 2015, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 5968/15, relativa a
copagament farmacèutic del reial Decret Llei 16/2012, de 20
d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat
de les seves prestacions, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el Reial Decret
Llei 16/2012, que imposa el pagament farmacèutic als i a les
pensionistes, que són el sector més feble econòmicament i que
més requereix atenció sanitària.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar el Reial Decret Llei 16/012 i a suprimir el
copagament farmacèutic als i a les pensionistes."
A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2015.
La secretària de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 d'octubre de 2015, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 6043/15, relativa a canvi
d'usos de l'antic edifici de l'Hospital Can Misses per donar un
ús sociosanitari als diferents espais, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè es realitzi l’anàlisi prèvia i l’estudi
necessari per donar un ús adient als espais que han quedat
lliures a l’edifici que acollia l’Hospital Can Misses a Eivissa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè es creï un grup d’anàlisi i assessor sobre
els possibles usos d’aquest espai format per participants del
Govern de les Illes Balears, la Conselleria de Salut, la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i el Consell Insular
d’Eivissa. En l’estudi d’aquests possibles usos s’inclourà la
possibilitat de cessió d’espais a entitats sense ànim de lucre
amb una finalitat de caràcter social i amb un àmbit d’actuació
de caràcter sanitari que poden complementar els serveis.
Aquesta cessió es farà de forma colAlaborativa entre les dues
institucions.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè iniciï el procés d’ús complet de les
instalAlacions de l’antic edifici de l’Hospital Can Misses perquè
s’hi pugui oferir un servei de caràcter sociosanitari."
A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2015.
La secretària de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RESOLUCIÓ
C)
“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar de forma immediata la modificació de la
taxa d’ajudes a la navegació (implantada a través del Reial
Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d’infraestructures i transport i d’altres mesures econòmiques,
i modificada pels pressupostos generals de l’Estat 2015) pel
perjudici que causa a les indústries vinculades a la nàutica de
la nostra comunitat i al turisme, així com a la nostra
connectivitat marítima, a la pesca professional i recreativa i,
ben especialment, a les activitats d’oci tradicionals (sobretot en
el cas de les petites embarcacions) que han marcat des de
sempre la relació dels ciutadans i les ciutadanes de cadascuna
de les nostres illes amb la mar.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar l’actual sistema de taxes, impostos i preus
públics que afecten el sector nàutic i l’activitat de transport
marítim des del consens amb les comunitats autònomes
marítimes i els sectors afectats per tal d’establir un sistema de
finançament i gestió compatibles amb el desenvolupament
econòmic i turístic i, ben especialment, amb el manteniment de
les activitats recreatives tradicionals, sobretot en el cas de les
petites embarcacions. I l’insta a fer-ho des dels principis de
defensa de l’interès general, la progressió i l’equitat fiscal.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a incorporar la revisió del sistema de taxes,
impostos i preus públics que afecten el sector nàutic i l’activitat
de transport marítim, amb els criteris expressats en el punt
anterior, en els pressupostos generals per a 2016.”
A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2015.
La secretària de la comissió:
Sílvia Limones i Costa.
El president en funcions de la comissió:
Rafael Nadal i Homar.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN COM ISSIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes B alears, en sessió de dia 8 d'octubre de 2015,
debaté les preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel Sr. Conseller d'Educació i Universitat:

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de
2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4361/15, relativa a derogació de les modificacions de la
taxa d'ajudes a la navegació marítima, i quedà aprovada, la
següent:

A) RGE núm. 5323/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a igualtat de drets
i oportunitats de tots els alumnes de Balears al seu
desenvolupament acadèmic.
B) RGE núm. 5325/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a necessària
despolitització de l'educació a Balears.
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C) RGE núm. 5326/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora
necessària per part de la UIB en la selecció i la formació de
l'alumnat de magisteri.
D) RGE núm. 5327/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de
l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
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Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, 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. 4210/15 i 4289/15).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de 2015, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria, qui, acompanyat dels directors generals d'Ocupació
i Economia i d'Indústria, de les directores generals de Treball,
Economia Social i Salut Laboral i de Comerç i Empresa, de la
secretària general, de la cap de Gabinet, del cap de Premsa, de
l'interlocutor parlamentari i comunicació i de l'assessor,
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de
2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4751/15, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la
disposició addicional única de la vigent Llei 9/2014, de 29 de
setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció a la
maternitat, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor
6, vots en contra 7 i abstencions 0.

2.5. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Consellera de Participació,
Transparència i Cultura, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, 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. 4213/15 i 4295/15).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de
2015, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera de
Participació, Transparència i Cultura, qui, acompanyada del
director general de Participació i Transparència, de la cap de
Gabinet, de la responsable de Comunicació i de l'adjunta al
director general, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ajornament del debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5106/15.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de
2015, quedà alterat, per unanimitat, l'ordre del dia de la sessió
en el sentit d'ajornar la proposició no de llei esmentada,
presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes
Balears, M ÉS per M allorca, M ÉS per Menorca i Mixt, relativa
a declaració de la zona econòmica exclusiva del vessant de la
Mediterrània estatal com a "espai marítim lliure de
prospeccions, exploració i extracció d'hidrocarburs".
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

treball, així com dels criteris mínims a tenir en compte per
ocupar-los.

Ajornament del debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5392/15.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que els càrrecs directius de l'Administració del
Govern de les Illes Balears -entesos per càrrecs directius els
llocs de màxima responsabilitat directiva o gerencial dins
l'Administració- siguin nomenats seguint els següents criteris:
a) L'inici del procés de selecció es produirà mitjançant
convocatòria pública de l'òrgan competent del departament
o entitat del sector públic.
b) Les convocatòries per a la cobertura de llocs de
treball dels càrrec directius inclouran els requisits de
participació, els mèrits a valorar, la formació i l'experiència
i la composició de la comissió d'avaluació que es nomeni,
i una exhaustiva informació que descrigui el lloc de treball.
c) Per poder participar en les convocatòries per a la
cobertura de llocs de treball dels càrrecs directius de
l'Administració Pública de les Illes Balears caldrà complir
els requisits generals d'accés a l'ocupació pública i s'exigirà
estar en possessió del títol universitari de grau que es
determini, així com una experiència professional no menor
a deu anys. En el decurs d'aquest període de deu anys,
l'aspirant ha d'haver desenvolupat, totalment o parcialment,
funcions directives, sigui en el sector públic o en el privat.
d) Les convocatòries s'ajustaran quant a la seva
publicitat al que determini la normativa en matèria de
transparència i, en tot cas, es publicaran a la pàgina web del
Govern de les Illes Balears.
e) El termini per a la presentació de solAlicituds serà el
que estableixi la convocatòria que, en tot cas, no podrà ser
inferior a set dies.
f) El còmput de terminis començarà a comptar des de
l'endemà de la publicació a la seu del Govern de les Illes
Balears, tret que la resolució de convocatòria prevegi una
altra cosa; es regularà reglamentàriament el procés de
presentació, anàlisi i valoració de les candidatures.
g) Mentre es procedeix a la cobertura del lloc directiu,
la persona titular del departament podrà encarregar
provisionalment el desenvolupament d'aquestes funcions al
titular d'una unitat directiva o adscriure temporalment a un
funcionari del grup de Classificació A1 l'exercici de les
funcions i responsabilitats derivades del lloc directiu. En les
entitats que conformen el sector públic continuarà en
funcions qui exercís anteriorment el lloc o, si no, l'òrgan de
govern de l'entitat podrà encarregar provisionalment
aquestes funcions al personal directiu de segon grau o, si
no, a un empleat públic que desenvolupi tasques de
responsabilitat en l'organització.

B)

A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de
2015, quedà alterat, per assentiment, l'ordre del dia de la sessió
en el sentit d'ajornar la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment d'inspecció al Jutjat de violència sobre la dona
d'Eivissa.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2015, admet a tràmit les mocions següents.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 6946/15, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política de nomenaments d'alts càrrecs i
responsables d'empreses públiques del Govern, derivada de la
Interpel Alació RGE núm. 5448/15.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Podem
Illes Balears presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
5448/15, relativa a nomenaments d'alts càrrecs i responsables
d'empreses públiques del Govern, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que només els llocs de treball de cap de
departament o equivalents (de nivell 29 o 30) siguin de lliure
designació (LD). Excepcionalment, i de manera motivada,
també ho podran ser els caps de servei. En els procediments de
proveïment de llocs de treball pel sistema de lliure designació
s'ha d'establir un període d'alAlegacions de cinc dies abans de
procedir al nomenament. A aquests efectes el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que es facin les
modificacions normatives pertinents.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s'augmenti la transparència en la designació
dels llocs de lliure designació de secretaris i secretàries
personals adscrits a Presidència o conselleries; i es facin
públics els perfils i les funcions de cadascun dels llocs de

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es facin públics els perfils i les funcions de
cadascun dels llocs de treball de caràcter eventual adscrits a la
Presidència i a les conselleries del Govern balear, així com els
criteris mínims a tenir en compte per ocupar-los.
5. El Parlament de les Illes Balears promourà, en el marc de
la comissió legislativa pertinent, les tasques parlamentàries
necessàries als efectes de procedir a la regulació normativa que
permeti que l'accés a la direcció pública empresarial es faci
amb criteris objectius abans de l'any 2017.
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6. El Parlament de les Illes Balears promourà, en el marc de
la comissió legislativa pertinent, les tasques parlamentàries
necessàries als efectes de procedir a l'adaptació de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes B alears que no siguin nomenats o contractats per a cap
càrrec de lliure designació els familiars fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat dels membres del Govern o dels
diputats parlamentaris; així com les parelles de persones que
ostentin càrrecs en l'organigrama dels partits que participin o
donin suport al Govern. Aquesta incompatibilitat s'aplicarà
també als familiars dels membres del Govern. Les persones
nomenades o contractades no podran al seu torn nomenar o
contractar a parelles o familiars fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat. Si en algun cas es pogués preveure
una excepció a aquesta regla general, s'haurà d'exposar de
forma motivada, i el nomenament haurà de poder ser sotmès al
debat i votació sobre la seva idoneïtat en seu del Parlament de
les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impedir que les persones que han estat
nomenades per a un càrrec de lliure designació puguin designar
alhora familiars o parelles fins el segon grau de consanguinitat
o afinitat.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 6674/2015, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a criteris de
distribució dels fons d'emergència social.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Amb quins criteris es distribuirà entre els diversos centres
educatius el fons d'emergència social de 580.000 euros que va
anunciar dia 1 d'octubre la presidenta i els consellers
d'Educació i de Serveis Socials?

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es publiquin anualment les retribucions fixes
i variables dels càrrecs públics en un apartat específic de la
pàgina web del Govern de fàcil accés i lectura.
10. EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es faci pública, en temps real, l'agenda dels
càrrecs públics.
11.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es faci un inventari complet del sector públic
instrumental indicant personal adscrit, retribucions i funcions.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es redueixi el sector públic instrumental
eliminant tots els ens unipersonals les funcions dels quals
puguin ser exercides pels serveis generals de l'Administració.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries amb la
finalitat que el Consell d'Administració de SITIBSA procedeixi
al cessament del Sr. Francisco Fernández Terres com a gerent
de l'esmentat ens públic, ja que considera que el seu
comportament ètic durant la seva anterior trajectòria política no
el fan adequat pel lloc de treball que desenvolupa.
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Palma, a 5 d'octubre de 2015.
El diputat:
Josep Castells i Baró.

B)
RGE núm. 6675/2015, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a mesures i
calendari per palAliar la pobresa energètica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures té previst adoptar el Govern i amb quin
calendari, per pal Aliar els efectes de la pobresa energètica en
vistes als propers mesos d'hivern?
Palma, a 5 d'octubre de 2015.
El diputat:
Josep Castells i Baró.

C)
Palma, a 9 d'octubre de 2015.
La diputada:
Maria Montserrat Seijas i Patiño.
La portaveu:
Laura Camargo i Fernández.

RGE núm. 6796/2015, de la diputada M. Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a llista d'espera per a radiografies (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la mitjana de dies d'espera per fer una radiografia
a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
La diputada:
M. Antònia Sureda i Martí.

D)
RGE núm. 6797/2015, de la diputada M. Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a llista d'espera per a radiografies (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la mitjana de dies d'espera per fer una radiografia
a l'Hospital Son Llàtzer?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
La diputada:
M. Antònia Sureda i Martí.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

G)
RGE núm. 6800/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
obres de conservació o manteniment realitzades per Ports de
les Illes Balears al Port de Sóller.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obres de conservació o manteniment
ha realitzat Ports de les Illes Balears al Port de Sóller els anys
2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 fins a 31 d'agost, desglossades,
amb especificació del tipus d'adjudicació, de la motivació, de
l'empresa adjudicatària, de la data d'adjudicació i certificació
final de les obres, així com del preu de licitació (si n'és el cas)
i de liquidació de l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

E)
RGE núm. 6798/2015, de la diputada M. Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a llista d'espera per a radiografies (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la mitjana de dies d'espera per fer una radiografia
a l'Hospital de Manacor?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
La diputada:
M. Antònia Sureda i Martí.

F)
RGE núm. 6799/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en obra
nova realitzades per Ports de les Illes Balears al Port de
Sóller.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obra nova ha realitzat Ports de les Illes
Balears al Port de Sóller els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i
2015 fins a 31 d'agost, desglossades, amb especificació del
tipus d'adjudicació, de la motivació, de l'empresa adjudicatària,
de la data d'adjudicació i certificació final de les obres, així
com del preu de licitació (si n'és el cas) i de liquidació de
l'obra?

H)
RGE núm. 6801/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en obra
nova realitzades per Ports de les Illes Balears al Port (natural)
de Ciutadella.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obra nova ha realitzat Ports de les Illes
Balears al Port (natural) de Ciutadella els anys 2011, 2012,
2013, 2014 i 2015 fins a 31 d'agost, desglossades, amb
especificació del tipus d'adjudicació, de la motivació, de
l'empresa adjudicatària, de la data d'adjudicació i certificació
final de les obres, així com del preu de licitació (si n'és el cas)
i de liquidació de l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

I)
RGE núm. 6802/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
obres de conservació o manteniment realitzades per Ports de
les Illes Balears al Port (natural)de Ciutadella.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines inversions en obres de conservació o manteniment
ha realitzat Ports de les Illes Balears al Port (natural) de
Ciutadella els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 fins a 31
d'agost, desglossades, amb especificació del tipus
d'adjudicació, de la motivació, de l'empresa adjudicatària, de la
data d'adjudicació i certificació final de les obres, així com del
preu de licitació (si n'és el cas) i de liquidació de l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

J)
RGE núm. 6803/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en obra
nova realitzades per Ports de les Illes Balears al Port exterior
de Ciutadella.

L)
RGE núm. 6805/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en obra
nova realitzades per Ports de les Illes Balears al Port de Sant
Antoni de Portmany.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obra nova ha realitzat Ports de les Illes
Balears al Port de Sant Antoni de Portmany els anys 2011,
2012, 2013, 2014 i 2015 fins a 31 d'agost, desglossades, amb
especificació del tipus d'adjudicació, de la motivació, de
l'empresa adjudicatària, de la data d'adjudicació i certificació
final de les obres, així com del preu de licitació (si n'és el cas)
i de liquidació de l'obra?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obra nova ha realitzat Ports de les Illes
Balears al Port exterior de Ciutadella els anys 2011, 2012,
2013, 2014 i 2015 fins a 31 d'agost, desglossades, amb
especificació del tipus d'adjudicació, de la motivació, de
l'empresa adjudicatària, de la data d'adjudicació i certificació
final de les obres, així com del preu de licitació (si n'és el cas)
i de liquidació de l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

K)
RGE núm. 6804/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
obres de conservació o manteniment realitzades per Ports de
les Illes Balears al Port exterior de Ciutadella.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

M)
RGE núm. 6806/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
obres de conservació o manteniment realitzades per Ports de
les Illes Balears al Port de Sant Antoni de Portmany.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obres de conservació o manteniment
ha realitzat Ports de les Illes Balears al Port de Sant Antoni de
Portmany els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 fins a 31
d'agost, desglossades, amb especificació del tipus
d'adjudicació, de la motivació, de l'empresa adjudicatària, de la
data d'adjudicació i certificació final de les obres, així com del
preu de licitació (si n'és el cas) i de liquidació de l'obra?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obres de conservació o manteniment
ha realitzat Ports de les Illes Balears al Port exterior de
Ciutadella els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 fins a 31
d'agost, desglossades, amb especificació del tipus
d'adjudicació, de la motivació, de l'empresa adjudicatària, de la
data d'adjudicació i certificació final de les obres, així com del
preu de licitació (si n'és el cas) i de liquidació de l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

N)
RGE núm. 6807/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en obra
nova realitzades per Ports de les Illes Balears al Port de la
Colònia de Sant Jordi.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obra nova ha realitzat Ports de les Illes
Balears al Port de la Colònia de Sant Jordi els anys 2011, 2012,
2013, 2014 i 2015 fins a 31 d'agost, desglossades, amb
especificació del tipus d'adjudicació, de la motivació, de
l'empresa adjudicatària, de la data d'adjudicació i certificació
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final de les obres, així com del preu de licitació (si n'és el cas)
i de liquidació de l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

O)
RGE núm. 6808/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
obres de conservació o manteniment realitzades per Ports de
les Illes Balears al Port de la Colònia de Sant Jordi.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obres de conservació o manteniment
ha realitzat Ports de les Illes Balears al Port de la Colònia de
Sant Jordi els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 fins a 31
d'agost, desglossades, amb especificació del tipus
d'adjudicació, de la motivació, de l'empresa adjudicatària, de la
data d'adjudicació i certificació final de les obres, així com del
preu de licitació (si n'és el cas) i de liquidació de l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

P)
RGE núm. 6809/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en obra
nova realitzades per Ports de les Illes Balears al Port
d'Andratx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obra nova ha realitzat Ports de les Illes
Balears al Port d'Andratx els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i
2015 fins a 31 d'agost, desglossades, amb especificació del
tipus d'adjudicació, de la motivació, de l'empresa adjudicatària,
de la data d'adjudicació i certificació final de les obres, així
com del preu de licitació (si n'és el cas) i de liquidació de
l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Q)
RGE núm. 6810/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
obres de conservació o manteniment realitzades per Ports de
les Illes Balears al Port d'Andratx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obres de conservació o manteniment
ha realitzat Ports de les Illes Balears al Port d'Andratx els anys
2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 fins a 31 d'agost, desglossades,
amb especificació del tipus d'adjudicació, de la motivació, de
l'empresa adjudicatària, de la data d'adjudicació i certificació
final de les obres, així com del preu de licitació (si n'és el cas)
i de liquidació de l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

R)
RGE núm. 6811/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en obra
nova realitzades per Ports de les Illes Balears al Port de
Fornells.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obra nova ha realitzat Ports de les Illes
Balears al Port de Fornells els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i
2015 fins a 31 d'agost, desglossades, amb especificació del
tipus d'adjudicació, de la motivació, de l'empresa adjudicatària,
de la data d'adjudicació i certificació final de les obres, així
com del preu de licitació (si n'és el cas) i de liquidació de
l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

S)
RGE núm. 6812/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
obres de conservació o manteniment realitzades per Ports de
les Illes Balears al Port de Fornells.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions en obres de conservació o manteniment
ha realitzat Ports de les Illes B alears al Port de Fornells els
anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 fins a 31 d'agost,
desglossades, amb especificació del tipus d'adjudicació, de la
motivació, de l'empresa adjudicatària, de la data d'adjudicació
i certificació final de les obres, així com del preu de licitació (si
n'és el cas) i de liquidació de l'obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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T)
RGE núm. 6832/2015, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rutes
aèries entre Balears i Europa.
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Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
amarraments de base en el port natural de Ciutadella a dia 31
d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
X)
Quan pensa treure a concurs les rutes aèries entre Balears
i Europa?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

RGE núm. 6852/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments per
a transeünts al port natural de Ciutadella.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

U)
RGE núm. 6833/2015, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a passatgers
residents que hagin viatjat a la ruta Palma-Menorca.

Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
transeünts en el port natural de Ciutadella a dia 31 d'agost de
2015?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants passatgers residents a les Illes Balears han viatjat a
la ruta aèria Palma-Menorca durant els anys 2014 i 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Y)
RGE núm. 6853/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
d'amarraments al port natural de Ciutadella.

V)

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

RGE núm. 6834/2015, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a passatgers
residents que hagin viatjat a la ruta Palma-Eivissa.

Quina llista d'espera d'amarraments destina hi ha al port
natural de Ciutadella a dia 31 d'agost de 2015?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants passatgers residents a les Illes Balears han viatjat a
la ruta aèria Palma-Eivissa durant els anys 2014 i 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

W)
RGE núm. 6851/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments de
base al port natural de Ciutadella.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Z)
RGE núm. 6854/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments de
base al port de Sant Antoni de Portmany.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
amarraments de base en el port de Sant Antoni de Portmany a
dia 31 d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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AA)
RGE núm. 6855/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments per
a transeünts al port de Sant Antoni de Portmany.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
transeünts en el port de Sant Antoni de Portmany a dia 31
d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AB)
RGE núm. 6856/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
d'amarraments al port de Sant Antoni de Portmany.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina llista d'espera d'amarraments destina hi ha al port de
Sant Antoni de Portmany a dia 31 d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AC)
RGE núm. 6857/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments de
base al port de la Colònia de Sant Jordi.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
amarraments de base en el port de la Colònia de Sant Jordi a
dia 31 d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AD)
RGE núm. 6858/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments per
a transeünts al port de la Colònia de Sant Jordi.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
transeünts en el port de la Colònia de Sant Jordi a dia 31
d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AE)
RGE núm. 6859/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
d'amarraments al port de la Colònia de Sant Jordi.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina llista d'espera d'amarraments destina hi ha al port de
la Colònia de Sant Jordi a dia 31 d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AF)
RGE núm. 6860/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments de
base al port de Sóller.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
amarraments de base en el port de Sóller a dia 31 d'agost de
2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AG)
RGE núm. 6861/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments per
a transeünts al port de Sóller.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
transeünts en el port de Sóller a dia 31 d'agost de 2015?
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Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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AK)
RGE núm. 6865/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
d'amarraments al port d'Andratx.

AH)
RGE núm. 6862/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
d'amarraments al port de Sóller.

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

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

Quina llista d'espera d'amarraments destina hi ha al port
d'Andratx a dia 31 d'agost de 2015?

Quina llista d'espera d'amarraments destina hi ha al port de
Sóller a dia 31 d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AI)
RGE núm. 6863/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments de
base al port d'Andratx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
amarraments de base en el port d'Andratx a dia 31 d'agost de
2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AJ)
RGE núm. 6864/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments per
a transeünts al port d'Andratx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
transeünts en el port d'Andratx a dia 31 d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AL)
RGE núm. 6866/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments de
base al port de Fornells.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
amarraments de base en el port de Fornells a dia 31 d'agost de
2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AM )
RGE núm. 6867/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments per
a transeünts al port de Fornells.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants amarraments destina Ports de les Illes Balears a
transeünts en el port de Fornells a dia 31 d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AN)
RGE núm. 6868/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
d'amarraments al port de Fornells.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina llista d'espera d'amarraments destina hi ha al port de
Fornells a dia 31 d'agost de 2015?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AO)
RGE núm. 6869/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Estudi sobre
connectivitat aèria a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'Estudi sobre connectivitat aèria a les
Illes Balears contractat fa dos anys per la Direcció General de
Ports i Aeroports?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AP)
RGE núm. 6870/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament a
l'empresa adjudicatària de l'Estudi sobre connectivitat aèria
a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins pagaments i en quina data ha efectuat fins a la data de
la contestació de la present pregunta el Govern de les Illes
Balears a l'empresa adjudicatària de l'Estudi sobre connectivitat
aèria a les Illes Balears encarregat per la Direcció General de
Ports i Aeroports?
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AQ)
RGE núm. 6871/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'ampliació de ports de titularitat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes d'ampliació, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a quin port titularitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a l'illa de Menorca

havien estat presentats al registre a Ports de les Illes Balears o
a la conselleria corresponent i sense que l'expedient
administratiu estigui definitivament resolt, abans de l'entrada en
vigor de la reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de
modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AR)
RGE núm. 6872/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous
ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes de nous ports, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a l'illa de Menorca havien estat
presentats al registre a Ports de les Illes Balears o a la
conselleria corresponent i sense que l'expedient administratiu
estigui definitivament resolt, abans de l'entrada en vigor de la
reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AS)
RGE núm. 6873/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'ampliació de ports de titularitat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes d'ampliació, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a quin port titularitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a l'illa de Menorca
havien estat presentats al registre a Ports de les Illes Balears o
a la conselleria corresponent i sense que l'expedient
administratiu estigui definitivament resolt, a partir de l'entrada
en vigor de la reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de
modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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AT)
RGE núm. 6874/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous
ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes de nous ports, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a l'illa de Menorca havien estat
presentats al registre a Ports de les Illes Balears o a la
conselleria corresponent i sense que l'expedient administratiu
estigui definitivament resolt, a partir de l'entrada en vigor de la
reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AU)
RGE núm. 6875/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'ampliació de ports de titularitat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes d'ampliació, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a quin port titularitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a l'illa de Mallorca
havien estat presentats al registre a Ports de les Illes Balears o
a la conselleria corresponent i sense que l'expedient
administratiu estigui definitivament resolt, abans de l'entrada en
vigor de la reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de
modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AV)
RGE núm. 6876/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous
ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

441

Quins projectes de nous ports, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a l'illa de Mallorca havien estat
presentats al registre a Ports de les Illes Balears o a la
conselleria corresponent i sense que l'expedient administratiu
estigui definitivament resolt, abans de l'entrada en vigor de la
reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AW )
RGE núm. 6877/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'ampliació de ports de titularitat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (IV).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes d'ampliació, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a quin port titularitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a l'illa de M allorca
havien estat presentats al registre a Ports de les Illes Balears o
a la conselleria corresponent i sense que l'expedient
administratiu estigui definitivament resolt, a partir de l'entrada
en vigor de la reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de
modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AX)
RGE núm. 6878/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous
ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (IV).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes de nous ports, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a l'illa de M allorca havien estat
presentats al registre a Ports de les Illes Balears o a la
conselleria corresponent i sense que l'expedient administratiu
estigui definitivament resolt, a partir de l'entrada en vigor de la
reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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AY)
RGE núm. 6879/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del G rup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'ampliació de ports de titularitat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (V).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes d'ampliació, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a quin port titularitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a l'illa d'Eivissa havien
estat presentats al registre a Ports de les Illes Balears o a la
conselleria corresponent i sense que l'expedient administratiu
estigui definitivament resolt, abans de l'entrada en vigor de la
reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AZ)
RGE núm. 6880/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous
ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (V).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes de nous ports, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a l'illa d'Eivissa havien estat
presentats al registre a Ports de les Illes Balears o a la
conselleria corresponent i sense que l'expedient administratiu
estigui definitivament resolt, abans de l'entrada en vigor de la
reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BA)
RGE núm. 6881/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'ampliació de ports de titularitat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (VI).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins projectes d'ampliació, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a quin port titularitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a l'illa d'Eivissa havien
estat presentats al registre a Ports de les Illes Balears o a la
conselleria corresponent i sense que l'expedient administratiu
estigui definitivament resolt, a partir de l'entrada en vigor de la
reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BB)
RGE núm. 6882/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous
ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (VI).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes de nous ports, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a l'illa d'Eivissa havien estat
presentats al registre a Ports de les Illes B alears o a la
conselleria corresponent i sense que l'expedient administratiu
estigui definitivament resolt, a partir de l'entrada en vigor de la
reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BC)
RGE núm. 6883/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'ampliació de ports de titularitat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (VII).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes d'ampliació, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a quin port titularitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a l'illa de Formentera
havien estat presentats al registre a Ports de les Illes Balears o
a la conselleria corresponent i sense que l'expedient
administratiu estigui definitivament resolt, abans de l'entrada en
vigor de la reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de
modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears?
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Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BD)
RGE núm. 6884/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous
ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes de nous ports, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a l'illa de Formentera havien
estat presentats al registre a Ports de les Illes Balears o a la
conselleria corresponent i sense que l'expedient administratiu
estigui definitivament resolt, abans de l'entrada en vigor de la
reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BE)
RGE núm. 6885/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'ampliació de ports de titularitat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (VIII).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes d'ampliació, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a quin port titularitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a l'illa de Formentera
havien estat presentats al registre a Ports de les Illes Balears o
a la conselleria corresponent i sense que l'expedient
administratiu estigui definitivament resolt, a partir de l'entrada
en vigor de la reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de
modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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BF)
RGE núm. 6886/2015, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous
ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (VIII).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes de nous ports, amb quina proposta tècnica
(breument especificada), amb quin pressupost previst (si
correspon), en quina data i per a l'illa de Formentera havien
estat presentats al registre a Ports de les Illes Balears o a la
conselleria corresponent i sense que l'expedient administratiu
estigui definitivament resolt, a partir de l'entrada en vigor de la
reforma de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BG)
RGE núm. 6891/2015, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control
d'activitat de la Residència Sa Serra (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Residència Sa Serra de Sant Antoni de Portmany té part
dels seus serveis externalitzats mitjançant una empresa que
gestiona 70 places residencials de caràcter públic conjuntament
amb 24 places de gestió privada més unes 20 places de centre
de dia també de gestió privada.
Quins són els protocols de control de l'activitat i la qualitat
amb què s'ofereixen aquests serveis als usuaris de places tant de
gestió pública com de gestió privada?
Palma, a 9 d'octubre de 2015.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.

BH)
RGE núm. 6892/2015, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control
d'activitat de la Residència Sa Serra (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Residència Sa Serra de Sant Antoni de Portmany té part
dels seus serveis externalitzats mitjançant una empresa que
gestiona 70 places residencials de caràcter públic conjuntament
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amb 24 places de gestió privada més unes 20 places de centre
de dia també de gestió privada.

desenvolupada per persones amb discapacitat en forma de taller
ocupacional.

Quins tipus de seguiment i control de qualitat es realitza per
part de l'Administració o amb quina freqüència s'hi està duent
a terme?

S'utilitza aquesta bugaderia amb finalitat de taller
ocupacional on ocupar persones amb discapacitat tal i com era
la seva finalitat inicial? Quantes persones ocupa? Quantes
persones amb discapacitat hi estan contractades?

Palma, a 9 d'octubre de 2015.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.

Palma, a 9 d'octubre de 2015.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.

BI)
RGE núm. 6894/2015, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control
d'activitat de la Residència Sa Serra (IV).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Residència Sa Serra de Sant Antoni de Portmany té part
dels seus serveis externalitzats mitjançant una empresa que
gestiona 70 places residencials de caràcter públic conjuntament
amb 24 places de gestió privada més unes 20 places de centre
de dia també de gestió privada.
Quins són els resultats del control de qualitat del servei en
aquesta residència?

BK)
RGE núm. 6909/2015, de la diputada Pilar Costa i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament ilAlegal
d'alts càrrecs del govern Bauzá (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia total que han de retornar els exalts
càrrecs del govern Bauzá per robrar ilAlegalment un augment de
sou?
Palma, a 9 d'octubre de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Hi ha diferències qualitatives entre usuaris de caràcter
públic i de caràcter privat?
Es pot establir una relació entre el nivell de qualitat ofert
per aquesta residència i la qualitat del servei ofert per altres
residències de gestió directa per part de la Fundació d'atenció
i suport a la dependència i l'autonomia personal?
Palma, a 9 d'octubre de 2015.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.

BJ)
RGE núm. 6895/2015, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control
d'activitat de la Residència Sa Serra (V).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Residència Sa Serra de Sant Antoni de Portmany té part
dels seus serveis externalitzats mitjançant una empresa que
gestiona 70 places residencials de caràcter públic conjuntament
amb 24 places de gestió privada més unes 20 places de centre
de dia també de gestió privada.
Les instalAlacions d'aquesta residència inclouen una
bugaderia de caràcter industrial, que es va dissenyar i habilitar
per acollir una activitat de bugaderia de roba sanitària

BL)
RGE núm. 6910/2015, de la diputada Pilar Costa i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament ilAlegal
d'alts càrrecs del govern Bauzá (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha reclamat el Govern de les Illes Balears als exalts càrrecs
de Presidència que cobraren irregularment un augment de sou
la passada legislatura?
Palma, a 9 d'octubre de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

BM )
RGE núm. 6911/2015, de la diputada Pilar Costa i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament ilAlegal
d'alts càrrecs del govern Bauzá (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins són els costos judicials per al Govern de els ILles
Balears respecte del contenciós derivat de la pujada ilAlegal de
sous a exalts càrrecs de Bauzá?
Palma, a 9 d'octubre de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

BN)
RGE núm. 6916/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
fixos.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes laborals fixos s'han signat a les Illes
Balears durant el mes de juliol de 2015?, feu-ne la distribució
per illes.
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

BO)
RGE núm. 6917/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
fixos.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes laborals fixos s'han signat a les Illes
Balears durant el mes d'agost de 2015?, feu-ne la distribució
per illes.
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

BP)
RGE núm. 6918/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
fixos.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes laborals fixos s'han signat a les Illes
Balears durant el mes de setembre de 2015?, feu-ne la
distribució per illes.
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.
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BQ)
RGE núm. 6919/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
temporals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes laborals temporals s'han signat a les Illes
Balears durant el mes de juliol de 2015?, feu-ne la distribució
per illes.
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

BR)
RGE núm. 6920/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
temporals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes laborals temporals s'han signat a les Illes
Balears durant el mes d'agost de 2015?, feu-ne la distribució
per illes.
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

BS)
RGE núm. 6921/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
parcials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes laborals parcials s'han signat a les Illes
Balears durant el mes de juliol de 2015?, feu-ne la distribució
per illes.
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.
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BT)
RGE núm. 6922/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
parcials.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2015, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, ratifica l'admissió a tràmit per
delegació de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple següent.

Ordre de Publicació

Quants contractes laborals parcials s'han signat a les Illes
Balears durant el mes d'agost de 2015?, feu-ne la distribució
per illes.
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

BU)
RGE núm. 6923/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
parcials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 6947/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
declaració d'emergència de l'emissari de Talamanca.
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 mesures està prenent el Govern per declarar les
obres de l'emissari de Talamanca d'emergència per així reduir
els terminis de tramitació per a la seva execució?

Quants contractes laborals parcials s'han signat a les Illes
Balears durant el mes de setembre de 2015?, feu-ne la
distribució per illes.

Palma, a 9 d'octubre de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

BV)
RGE núm. 6924/2015, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes laborals
temporals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes laborals temporals s'han signat a les Illes
Balears durant el mes de setembre de 2015?, feu-ne la
distribució per illes.
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)
RGE núm. 6959/15, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
negociació del deute públic de la comunitat autònoma.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes B alears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears negociar amb les
entitats financeres una treta i espera del pagament del deute
públic que manté amb elles la comunitat autònoma?
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.
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F)
C)
RGE núm. 6960/15, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
aparcaments dels hospitals públics.
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.

RGE núm. 7084/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espècies invasores.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures de control es duen a terme per impedir la
introducció d'espècies invasores a les Illes Balears?

Té previst el Govern de les Illes Balears que els
aparcaments dels hospitals públics de les Illes Balears que
actualment són de pagament passin a ser gratuïts?
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
El diputat:
Carlos Saura i León.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

G)
RGE núm. 7093/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pressupost en innovació.

D)
RGE núm. 6961/15, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a dietes a càrrecs públics.
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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quin esforç pressupostari pensa fer el Govern en matèria
d'innovació i recerca respecte dels pressuposts anteriors?

Pensa el Govern de les Illes Balears eliminar el pagament
de dietes a càrrecs públics amb dedicació exclusiva per la seva
assistència a reunions d'organismes públics?
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La diputada:
María Montserrat Seijas i Patiño.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

H)
RGE núm. 7094/15, del diputat Josep M elià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a alta tensió al Port d'Alcúdia.

E)
RGE núm. 6962/15, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a resultat del pla d'inspecció de treball.
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.
Quins han estat els resultats del denominat "Pla de lluita
contra l'explotació laboral" impulsat per la Conselleria de
Treball que tenia previst realitzar 1.300 actuacions de control
i inspecció dirigides a combatre la precarietat laboral i millorar
l'ocupació laboral a les Illes Balears?
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
El diputat:
Santiago Aguilera i Carrillo.

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 emprendrà el Govern per aconseguir canviar
el traçat de la línia d'alta tensió del Port d'Alcúdia?
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

I)
RGE núm. 7096/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
càrrecs directius de l'Hospital Son Espases.
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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins mèrits tenen els nous càrrecs directius de l'Hospital
Son Espases que ha nomenat recentment el Govern de les Illes
Balears?
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

J)
RGE núm. 7097/15, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de
l'índex de pobresa a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

M)
RGE núm. 7100/15, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concertació de places residencials del Consorci per a la
protecció i acollida de les persones disminuïdes psíquiques
profundes de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern continuar amb el procés de concertació
social de les places residencials del Consorci per a la protecció
i acollida de les persones disminuïdes psíquiques profundes de
les Illes Balears (APROP)?

Com valora la Sra. Presidenta del Govern que a les Illes
s'hagi reduït l'índex de pobresa respecte de 2011?
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

N)
RGE núm. 7101/15, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació de
la recaptació de l'ecotaxa.

K)
RGE núm. 7098/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de l'impost de successions i donacions.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

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

Quines modificacions pensa establir el Govern de les Illes
Balears a l'impost de successions i donacions per aconseguir un
increment de recaptació d'un 65%?
Palma, a 13 d'octubre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.

O)
RGE núm . 7102/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús polític
d'algunes instalAlacions educatives de les Illes Balears.

L)
RGE núm. 7099/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova redacció de la
Llei de capitalitat de Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Té previst el Govern dur a terme una nova redacció de la
Llei de capitalitat de Palma?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
Ha adoptat el conseller d'Educació i Universitat alguna
mesura per evitar que es faci un ús polític d'algunes
instalAlacions educatives a les Illes Balears?
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Palma, a 13 d'octubre de 2015.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

P)
RGE núm. 7104/15 (rectificada amb l'escrit RGE núm.
7150/15), del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a criteris de nous currículums.
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.
Quins criteris s'han seguit per elaborar els nous currículums
de la LOM CE?
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ONG, colAlectius animalistes i associacions protectores
d'animals porten dècades de lluita per a la fi de la tauromàquia
a Mallorca. La reivindicació s'amplia a múltiples actors de la
societat civil, organitzacions ecologistes, associacions de veïns,
intelAlectuals, personalitats del món de la cultura i també a
empreses. Les corregudes i els espectacles de toros són un
residu del passat, una activitat que no pot tenir espai en una
societat avançada.
Cal recordar que més de 100 municipis de l’Estat espanyol
també s’han declarat amics dels animals i antitaurins i que els
espectacles taurins estan prohibits a Catalunya i a Canàries i a
països com Argentina, Canadà, Cuba, Dinamarca, Alemanya,
Itàlia Països Baixos, Nova Zelanda i el Regne Unit.
Per tot això els grups parlamentaris esmentats presenten la
següent
Proposició no de llei

Palma, a 14 d'octubre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

1. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme la modificació de l’actual Llei 1/1992, de protecció
animal, per regular una protecció integral dels animals tant
domèstics com salvatges. Aquesta modificació hauria de
preveure la prohibició dels espectacles taurins en totes les seves
formes, així com qualsevol espectacle que causi patiments a un
animal i la supressió de qualsevol forma de foment i protecció
a través de subvencions, inversions, beneficis fiscals i qualsevol
altra forma de finançament públic als espectacles taurins.

Ordre de Publicació

Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a abolir totes les ajudes públiques al sector de la
tauromàquia, a eliminar la declaració del Bé d’interès cultural
o Bé d’interès turístic a tots els espectacles on es maltractin
animals, i a aprovar mesures legislatives, administratives i
educatives de protecció de la infància d'acord amb el Comitè
dels drets dels infants de Nacions Unides, que insta allunyar els
menors d’edat de la “violència de la tauromàquia”.

RGE núm. 6790/15, dels Grups Parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a benestar animal.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aprovar una llei de protecció dels drets dels animals
per garantir a tot l'estat uns estàndards comuns per impedir el
maltractament animal.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2015, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

A)

Palma, a 7 d'octubre de 2015.
Els portaveus:
Laura Camargo i Fernández (GP Podem Illes Balears).
Pilar Costa i Serra (GP Socialista).
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).
Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).
Sílvia Tur i Ribas (GP Mixt).

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Cada vegada hi ha un sentiment colAlectiu més ample i
compartit en contra del maltractament animal, que també s’ha
fet palès a les Balears. A M allorca 23 ajuntaments s’han
declarat municipis antitaurins, el darrer dels quals ha estat el
consistori de Búger. A la vegada hi ha el compromís d’altres
municipis mallorquins de sumar-se a aquesta declaració que no
deixa de ser un reflex del rebuig social cap als espectacles de
toros. A Formentera no hi ha hagut mai tradició de
tauromàquia, a Menorca la plaça de bous du més de quaranta
anys tancada i a Eivissa l'única plaça és utilitzada per a fins
culturals totalment diferents.

B)
RGE núm. 6820/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaració de les Illes Balears zona especialment
protegida d'importància per a la Mediterrània.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Les Zones Especialment Protegides d’Importància per a la
Mediterrània (ZEPIM), són un conjunt d’espais costaners i
marins protegits que garanteixen la pervivència dels valors i
recursos biològics de la Mediterrània. Contenen ecosistemes
típics d’aquesta zona o hàbitats d’espècies en perill que tenguin
un interès científic, estètic o cultural especial. Les ZEPIM es
declaren a l’empara del Conveni per a la protecció del medi
marí i la regió costanera de la Mediterrània (Barcelona, 1976).
En aquest conveni hi trobam el Protocol sobre Zones
Especialment Protegides i de Diversitat Biològica de la
Mediterrània (1995), que crea una figura de protecció
internacional, les ZEPIM .
El Conveni per la protecció del medi marí i la regió
costanera de la Mediterrània (Barcelona, 1976, esmenat l’any
1995), és un conveni marc que estableix uns objectius, una
sèrie d’obligacions generals i unes disposicions institucionals
per a la protecció i ús sostenible de les aigües marítimes i de les
zones costaneres banyades per la nostra mar. La revisió
d’aquest conveni feta l’any 1995 va desenvolupar aspectes
relatius a la conservació de les espècies i dels ecosistemes
marins i costaners.

•

•
•

La llista de ZEPIM pot incloure llocs protegits que:
Puguin desenvolupar una funció important en la
conservació dels components de la diversitat biològica a la
Mediterrània
Contenguin ecosistemes típics de la zona mediterrània o els
hàbitats d’espècies en perill.
Tenguin un interès científic, estètic o cultural especial.

Per a la nostra comunitat, la conservació i la preservació del
medi marí i costaner són essencials, no sols per assegurar la
pervivència dels valors ecològics, també ho és per la
importància socioeconòmica d’aquest ecosistema, ja que d’ell
depèn directament la nostra principal indústria, el turisme, i
també l’activitat pesquera de les nostres illes, activitats,
ambdues, molt importants per a les nostres ulles.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a declarar Zona Especialment Protegida d’Importància per a la
Mediterrània (ZEPIM), l'espai marí de les costes de les Illes
Balears, així com també altres costes que també formen part de
la ruta migratòria de cetacis (costes de Catalunya i de la
Comunitat Valenciana), sempre d'acord amb el Projecte
Mediterrani.
Palma, a 5 d'octubre de 2015.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

C)
RGE núm. 6831/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a l'empresa familiar.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
A causa de la seva variabilitat, en l'actualitat existeixen més
de 90 definicions d'empresa familiar a la UE. Encara que la
majoria són pimes, aquest tipus d'empreses poden ser petites,
mitjanes o grans; cotitzar en borsa o no. La seva principal
diferència respecte de les altres, és que la propietat o el control
sobre l'empresa recau en els membres de la família i que la seva
intenció és transferir-la a posteriors generacions. Les empreses
familiars són des de petites tendes o restaurants, però també
empreses de gran envergadura en els sectors agroalimentari,
turístic, moda o tecnologia.
Segons l'anuari sobre empreses familiars d’Ernst & Young
per a 2014, aquestes representen el 85% de les empreses
europees i generen el 60% dels llocs de treball en el sector
privat. A Espanya, representen el 72% del PIB i el 70% de
l'ocupació privada (Ruiz Viñal, 2015), pel que constitueixen la
base principal de creació de riquesa del nostre país. A Balears,
s'estima que el 85% de les empreses són familiars i s'eleva fins
al 96% si es tenen en compte les empreses amb menys de 10
treballadors. Per tant, objectivament es pot afirmar que les
empreses familiars són la columna vertebral de l'economia
espanyola.
Segons nombrosos estudis, hi ha tres motius en les quals les
empreses familiars han sortejat millor la crisi que les no
familiars. Aquests són: una major implicació i responsabilitat
dels seus directius perquè en molts casos tenen el seu patrimoni
hipotecat. Les empreses familiars tenen major agilitat i rapidesa
en la presa de decisions. I l'última i la clau del perquè de la
seva supervivència ha estat que en la majoria dels casos aquest
tipus d'empreses no han volgut repartir els seus dividends per
dipositar-los a la mateixa empresa amb la qual cosa el seu grau
d’apalancament financer ha estat molt menor i, per tant, no han
necessitat crèdits financers.
Recentment, a la Comissió d'Indústria, Recerca i Energia de
la UE s'ha aprovat una proposta de Resolució del Parlament
Europeu sobre les empreses familiars a Europa on es posa de
manifest la importància de les empreses familiars i el paper
essencial que juguen en l'economia europea i dels diferents
estats membres.
Que en aquesta resolució proposa al Parlament Europeu i
als seus estats membres que adoptin mesures destinades a donar
suport a les empreses familiars i a donar resposta a les seves
preocupacions.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per donar suport a les
empreses familiars en matèria fiscal.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a simplificar els procediments administratius i els
sistemes fiscals tenint en compte els problemes específics de les
empreses familiars que dificulten el traspàs de negocis entre
familiars.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que millorin el marc jurídic per a la transmissió de les
empreses familiars i estableixin instruments de finançament
específics per a la transmissió amb la finalitat de garantir la
continuïtat de les empreses familiars i prevenir vendes forçoses.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè fomenti la iniciativa empresarial a les escoles
incloent temes específics relacionats amb les empreses
familiars.
Palma, a 5 d'octubre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

En un recent estudi del Port de Barcelona, sembla que el
primer d’aquestes característiques que es fa a Europa, es diu
que el turisme de creuers contribueix en 413 milions d’euros al
PIB català i manté 6.759 llocs de treball.
Per un altre costat, hi ha estudis i informes que avaluen
l’impacte negatiu de l’activitat de creuers, impactes que afecten
la fisonomia, l’economia, la feina, la cultura i el medi ambient
de les ciutats que l’acullen, a més de ser causant de greus
impactes mediambientals a nivell global.
No és menys coneguda l’existència del debat ciutadà que hi
ha entorn d’aquesta activitat, que produeix un impacte visible
i palpable entre els residents de les ciutats que reben els
passatgers de grans creuers.
Per totes aquestes consideracions, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un estudi de l’activitat de creuers a les Illes
Balears i dels possibles impactes positius i negatius que
produeix a l’economia i a la societat balear en general.
Palma, a 28 de setembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2015, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 6650/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estudi sobre l'impacte de l'activitat de creuers a les
Illes Balears, davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
És de tots coneguts el creixement que tenen els ports de les
Illes Balears-especialment el de Palma - de l’activitat de grans
creuers turístics. Per donar una xifra, el Port de Palma va rebre
el 2004, 577.732 passatgers i el 2010 va doblar aquesta
quantitat amb l’arribada de 1.063.693, mentre que el 2014
varen ser 1.314.463.
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B)
RGE núm. 6791/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a salut laboral, davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Segons dades oficials del Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social, l’índex de sinistralitat laboral a les Illes Balears entre
juny 2014 i maig 2015 ha estat de 4.335, sent la comunitat
autònoma de tot l’Estat amb un major índex de sinistralitat.
Així mateix, som la quarta autonomia on més ha crescut
l’índex interanual respecte de l’any anterior amb un 4,8%.

El turisme de creuers és el subsector turístic que ha crescut
més en les dues darreres dècades i el que té més bones
perspectives de creixement en els propers anys.

De la mateixa manera, considerant les dades de la Direcció
General de Treball dels primers semestres 2008-2015,
s’observa que si bé entre 2008 i 2012 els índexs de sinistralitat
es varen reduir, la crisis econòmica, la reforma laboral, un
model de creixement basat en la precarietat i la falta d’inversió
en la prevenció de riscos laborals i salut laboral, ha fet que des
de 2012 s’invertís la tendència i la sinistralitat tornés a
augmentar.

El turisme de creuers genera una gran diversitat d’activitats
comercials que provoquen un benefici econòmic a les
poblacions i les institucions portuàries que reben aquest tipus
de turisme.

Davant aquestes dades de sinistralitat laboral, és urgent
l’actuació de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Una
conselleria que ha començat a treballar per millorar en aquesta
matèria a través del diàleg social amb sindicats, patronals i la
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Inspecció de Treball i Seguretat Social i s'ha reunit amb el
Consell de Salut Laboral el passat 8 de setembre.
És necessari canviar aquesta tendència a la comunitat
impulsant polítiques públiques dirigides a fomentar la seguretat
i la salut laboral dels nostres treballadors a través de mesures
preventives.
Hem de poder articular la promoció de conductes adreçades
a valorar la vida i la salut de les persones treballadores com un
valor social de primer ordre, el foment de la vigilància i el
control del compliment de la normativa de riscos laborals. Hem
de potenciar els mecanismes de coordinació i cooperació entre
institucions amb competències de seguretat i salut laboral així
com impulsar la participació dels agents socials i econòmics en
l’objectiu d’aconseguir un repte: millorar les condicions de
treball i la qualitat de la prevenció de riscos laborals en les
empreses
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria a fer complir la normativa de
seguretat laboral i que es comprometi amb l’establiment de
nous programes i recursos econòmics i humans.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir desenvolupant la coordinació de les polítiques
de salut laboral mitjançant el Consell de Salut Laboral a través
del diàleg amb els agents econòmics i socials implicats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redefinir amb caràcter d’urgència i en atenció de les
particularitats del nostre mercat laboral, l’Estratègia de
Seguretat i Salut Laboral de Balears, juntament amb els
sindicats i patronals més representatius.
Palma, a 29 de setembre de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

pública el mes de juny de 2013 la seva Proposta per a la
Racionalització i la Utilització Eficient del Patrimoni
Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).
Es tracta, segons el Ministeri, de racionalitzar i reduir la
important despesa que aquestes instalAlacions i terrenys
signifiquen per ala Pressupostos Generals de l’Estat. Però la
desafectació d’aquest important patrimoni públic (i les
possibles actuacions privades que se'n deriven) podrien tenir
greus conseqüències urbanístiques, ambientals, paisatgístiques
i socials.
Sense anar més enfora, les bateries de costa afectades, entre
d’altres espais i instalAlacions també rellevants, ocupen enormes
superfícies de terreny d’un alt valor mediambiental i
paisatgístic.
El sol fet d’anunciar el Ministeri, el juny de 2013, la seva
intenció de desprendre’s dels terrenys, ja va significar un
augment de la pressió especulativa, estimulada de manera greu,
entre d’altres, per la Llei 8/2012, del turisme de les Illes
Balears, la posterior Llei 12/2014, agrària, i també per la Llei
estatal 2/2013, de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de costes.
Per altra banda, tenim que, en el mateix PREPIDEF, el
Ministeri de Defensa contempla la possibilitat d’arribar a
acords o convenis amb altres administracions en els casos en
què les seves propietats gaudeixen d’un rellevant valor
patrimonial. El valor patrimonial mediambiental, històric i
paisatgístic dels terrenys propietat del Ministeri a les Illes
Balears és inqüestionable. Es tracta, per exemple, de Son
Olivaret o del Barranc d’en Rellotge, a Menorca, o de Cap
Blanc, Cala Carril i Rafeubetx a M allorca, entre d’altres molts.
Es tracta, amb aquesta iniciativa, de procurar la preservació
efectiva de les finques i instalAlacions patrimoni del Ministeri
de Defensa a les Illes Balears que el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i els ajuntaments afectats
considerin mereixedores de mantenir el seu caràcter públic atès
el seu alt valor patrimonial. I es tracta de fer-ho, endemés, amb
el més petit cost econòmic públic possible per a les institucions
de les Illes Balears.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

C)

Proposició no de llei

RGE núm. 6792/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i
instalAlacions titularitat del Ministeri de Defensa afectades per
la Proposta de racionalització i utilització eficient del
patrimoni immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF),
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Defensa a paralitzar de manera immediata l’execució de la
Proposta per a la Racionalització i la Utilització Eficient del
Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF)
en tot allò que afecta les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El M inisteri de Defensa disposa a les Illes Balears d’un
valuós patrimoni immobiliari i natural que ha anat acumulant
al llarg dels anys i que avui en dia res no justifica que continuï
sent propietat del M inisteri. En aquest sentit, el Ministeri va fer

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, d’acord amb els consells insulars i els
ajuntaments afectats, les negociacions i els ds que siguin
necessaris amb el Ministeri de Defensa per tal de garantir el
manteniment de la titularitat pública dels terrenys i les
instalAlacions afectats per la Proposta per a la Racionalització
i la Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri
de Defensa (PREPIDEF) que es considerin d’interès pels seus
especials valors mediambientals, socials, històrics o
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arquitectònics per tal que reverteixin en patrimoni públic de les
Illes Balears.

autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, d’acord amb els consells insulars, els
ajuntaments afectats i el Ministeri de Defensa, la catalogació,
segons el seu valor patrimonial, social, històric o arquitectònic,
de les instalAlacions que són titularitat del Ministeri de Defensa
a les Illes Balears afectades pel PREPIDEF, i a elaborar-ne un
pla d’usos per tal de garantir el seu manteniment i integrar
aquestes instalAlacions, en tant que irrenunciable i valuós
patrimoni públic, a la societat de les Illes Balears.

El Registre de Contractes del Sector Públic depèn de la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, específicament de la
Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni,
que es la responsable de l’edició de la memòria anual de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Palma, a 30 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

D)
RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre de contractes de la CAIB amb les entitats no
lucratives, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa
gestiona el Registre de Contractes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

La memòria anual presenta l’estadística dels contractes
públics i de les empreses contractades, sense diferenciar si
aquestes són empreses amb afany de lucre o entitats no
lucratives.
Per tal de conèixer quina és l’evolució del creixement del
sector no lucratiu, que tanta importància té pel seu creixement
el volum de contractes públics, es fa imprescindible introduir
dins el sistema de registre una modificació que ens permeti
obtenir aquesta informació.
Per aquestes raons el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el sistema de registre de contractes de tal
manera que ens permeti tenir una estadística que es publicarà
per primera vegada a la M EMÒRIA ANUAL de 2016 i els
anys següents, del volum de contractes que fa cada una de les
conselleries i òrgans autònoms amb les entitats no lucratives,
especificant les quantitats i les tipologies de serveis i obres
contractats.
Palma, a 5 d'octubre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

La normativa reguladora de la contractació pública
estableix que el Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques ha de mantenir el Registre de Contractes, en el qual
s'han d'inscriure les dades bàsiques dels contractes adjudicats
per les diferents administracions públiques i altres ens del
sector públic.
E)
El Registre de Contractes del Sector Públic constitueix el
suport per al coneixement, l'anàlisi i la recerca de la
contractació pública, per a l’estadística en matèria de contractes
públics i per al compliment de les obligacions internacionals en
matèria d'informació. Aquest registre s’ha de coordinar amb els
registres autonòmics existents.
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa
comunica periòdicament al Registre de Contractes del Sector
Públic del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques les
dades dels contractes subscrits a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i les publica a la memòria que edita anualment.
La regulació del Registre de Contractes es troba en els
articles 30 i 333 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre; a l'article 31 del Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes
de les administracions públiques; i als articles 15 a 23 del
Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la comunitat

RGE núm. 6819/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a les petites i mitjanes empreses, davant la
Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears
representen una part molt important del teixit productiu de la
comunitat. Tot i que en l’actualitat el sector presenta signes
positius en indicadors com el comerç al detall i la creació
d’ocupació, el petit i mitjà comerç ha estat una de les activitats
més castigades per la crisi econòmica, doncs molt comerços
han hagut de tancar o reduir les seves plantilles en els darrers
anys.
Encara estem lluny de les xifres pre crisi i l’objectiu ha de
ser donar suport a totes aquestes empreses no només per
assegurar la seva viabilitat sinó per millorar la seva
competitivitat.
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Ens trobem que en moltes ocasions hi ha persones i
colAlectius que tenen una bona idea de negoci, però no tenen les
eines o els coneixements per posar en marxa el projecte. És per
això que el Govern i l’Administració han de posar a la seva
disposició les eines i l’assessorament necessari per convertir
aquesta idea en un projecte real i viable que s’adapti a les
característiques i a les demandes del mercat.

d'anàlisi i assessor sobre els possibles usos d'aquest espai" a un
àmbit de coordinació sociosanitària i per a totes les illes.

Amb la Llei 2/2012, de suport als emprenedors i les
emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa, no s’ha
aconseguit l’objectiu d’aquesta llei com a element clau per a la
creació i la consolidació d’empreses ni per facilitar les línies de
finançament que necessiten per seguir endavant amb el seu
projecte.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, arran de l'acord adoptat per la Comissió de Salut
en data 7 d'octubre proppassat, com a conseqüència del debat
i l'aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 6043/15, es
tracti dins el grup d'anàlisi i assessor que s'ha de crear, la
coordinació sociosanitària a l'illa d'Eivissa i la relació amb
altres recursos socials i sanitaris.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear instruments reals de simplificació administrativa
per tal de reduir el termini per a qualsevol tramitació
administrativa.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, arran de l'acord adoptat per la Comissió de Salut
en data 7 d'octubre proppassat, com a conseqüència del debat
i l'aprovació de la proposició no de llei RGE núm. 6043/15, es
creïn grups de treball, d'anàlisi i assessorament equivalents als
de l'illa d'Eivissa a les illes de Mallorca, Menorca i Formentera.
Palma, a 8 d'octubre de 2015.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar a disposició de l’empresariat diferents línies
d’obtenció de finançament pel seu negoci.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar i donar a conèixer el programa del Servei
de Recerca de finançament per a emprenedors i empreses
(SEERF) per ajudar l’empresari i l'emprenedor a elaborar plans
de viabilitat per aconseguir el millor finançament per al seu
negoci.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

Palma, a 5 d'octubre de 2015.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

F)
RGE núm. 6908/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a coordinació sociosanitària a les Illes Balears,
davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El proppassat 7 d'octubre es va aprovar una proposició no
de llei en el si de la Comissió de Salut, per unanimitat de tots
els grups, per a la redistribució d'espais en el vell Hospital Can
Misses, fent constar la necessitat de crear un espai per a un
"servei de caràcter sociosanitari" entre d'altres usos "de caràcter
social i amb un àmbit d'actuació de caràcter sanitari".
Per part del grup proposant es varen rebutjar les peticions
d'incorporació de les aportacions dels altres grups
parlamentaris que anaven enfocades a ampliar l'àmbit del "grup

A la Pregunta RGE núm. 4796/15, presentada pel diputat
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteri de la Comissió Assessora de Dret Civil en
relació amb la successió intestada (II).
Ateses les funcions atribuïdes a la Comissió Assessora
relatives a la consulta i assessorament en matèria de dret civil
propi de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears
considera que, tal i com s’està fent, el procediment legislatiu ha
de prendre com a punt de partida el text proposat per la
Comissió; tanmateix, el resultat final haurà de ser fruit de la
tramitació parlamentària així és que correspon al Parlament la
potestat legislativa en aquesta matèria.
Palma, a 23 de setembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 4797/15, presentada pel diputat
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteri de la Comissió de Dret civil d'Eivissa i
Formentera en matèria de successió intestada.
La tramitació de l’avantprojecte està en aquest moment en
tràmit d’audiència i s’ha recaptat el criteri de la Comissió de
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Palma, a 23 de setembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 23 de setembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4798/15, presentada pel diputat
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a beneficiaris en una eventual modificació de la llei en
matèria de successió intestada.
Sí, el Govern de les Illes Balears ho tendrà en compte..

A la Pregunta RGE núm. 4808/15, presentada pel diputat
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteri de la Comissió Assessora de Dret Civil en
relació amb la successió intestada.
El Govern de les Illes Balears, no únicament coneix el
criteri de la Comissió Asessora, sinó que la iniciativa legislativa
que s’està tramitant pren com a base el text proposat per
aquesta comissió.

Palma, a 23 de setembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 23 de setembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

A la Pregunta RGE núm. 4806/15, presentada pel diputat
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a successió intestada.

A la Pregunta RGE núm. 4815/15, presentada pel diputat
Carlos Saura i León, del G rup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a cost per a la CAIB de la Copa del Rei de
Vela, 2.

El Govern de les Illes Balears considera que s’ha de fer ús
de la potestat legislativa en matèria de dret civil propi
precisament per assegurar que, en casos de successió intestada
de persones amb veïnatge civil a les Illes Balears que no
tenguin hereus, l’herència resti íntegrament en el territori de les
Illes Balears.
Palma, a 23 de setembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

Per aquest concepte no consta cap pagament.
La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:
Catalina Cladera i Crespí.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 4819/15, presentada pel diputat
Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a cost per a la CAIB del Palau de Marivent,
2.

E)
A la Pregunta RGE núm. 4807/15, presentada pel diputat
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de la Compilació de Dret Civil de les
Illes Balears.
El Consell de Govern, en sessió de dia 24 de juliol de 2015,
va adoptar l’acord següent:
“Instar la Conselleria de Presidència perquè iniciï la
tramitació d'un avantprojecte de llei de modificació del text
refós de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears,
aprovat pel Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre,
que asseguri que en els casos de successió intestada de les
persones amb veïnatge civil balear, a falta de parents, sigui
cridada a la herència la comunitat autònoma de les Illes
Balears.”
En conseqüència, la Conselleria ha iniciat aquesta
tramitació, i ho ha fet a partir de la proposta presentada per la
Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears.

Arran de la distribució de competències de l'extinta
Diputació Provincial de Balears, la finca de Marivent (i la
gestió del Museu Saridakis) va ser transferida al Consell
General Interinsular per Reial Decret 2873/1979, de 17 de
setembre. Per la LO 2/1983, d'aprovació de l'EA, el patrimoni
del CGI va integrar-se en el patrimoni de la CAIB.
Per tant, la titularitat de l'immoble és de la comunitat
autònoma i van amb càrrec a la CAIB les despeses que puguin
dur-se a terme per conservació i manteniment del palau i la
finca (jardins, etc).
D'altra banda, el 20 de juliol de 1993 es va signar un
conveni entre el M inisteri de Defensa i la CAIB mitjançant el
qual el Ministeri ens cedeix l'ús dels complexos residencials de
Son Vent i Son Ventet per a l'ús i gaudi de la família Reial. En
aquest conveni es pacta que des de la data de formalització
d'aquest document les despeses que es generin bé per a obres
de condicionament, bé per al manteniment de les propietats
corren a càrrec de la comunitat autònoma.
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Palma, a 24 de setembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
L)
A les Preguntes RGE núm. 4866/15 a 4870/15, presentades
pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relatives a productivitat de l'Hospital
Can Misses 2011 a 2015.

I)
A les Preguntes RGE núm. 4846/15 a 4850/15, presentades
pel diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relatives a productivitat de l'Hospital Son
Llàtzer 2011 a 2015.
Atès el gran volum de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr.
Baltasar Damián Picornell i Lladó perquè pugui fer-hi les
consultes que consideri oportunes, prèvia cita concertada, a les
dependències de la Conselleria de Salut i Consum, plaça
d'Espanya, 9 de Palma, telèfon 971784488.
Palma, 25 de setembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patricia Juana Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

Atès el gran volum de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr.
Aitor M orrás i Alzugaray perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes, prèvia cita concertada, a les dependències
de la Conselleria de Salut i Consum, plaça d'Espanya, 9 de
Palma, telèfon 971784488.
Palma, 25 de setembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patricia Juana Gómez i Picard.

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 4871/15 a 4875/15, presentades
pel diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relatives a productivitat de l'Hospital
Mateu Orfila 2011 a 2015.

J)
A les Preguntes RGE núm. 4851/15 a 4855/15, presentades
pel diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relatives a productivitat de l'Hospital d'Inca
2011 a 2015.
Atès el gran volum de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr.
Carlos Saura i León perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes, prèvia cita concertada, a les dependències
de la Conselleria de Salut i Consum, plaça d'Espanya, 9 de
Palma, telèfon 971784488.
Palma, 25 de setembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patricia Juana Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

Atès el gran volum de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr.
David Martínez i Pablo perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes, prèvia cita concertada, a les dependències
de la Conselleria de Salut i Consum, plaça d'Espanya, 9 de
Palma, telèfon 971784488.
Palma, 25 de setembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patricia Juana Gómez i Picard.

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 4876/15 a 4880/15, presentades
pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a productivitat del
Servei de Salut 2011 a 2015.

K)
A les Preguntes RGE núm. 4861/15 a 4865/15, presentades
per la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relatives a productivitat de l'Hospital de
Formentera 2011 a 2015.
Atès el gran volum de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sra.
Marta Maicas i Ortiz perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes, prèvia cita concertada, a les dependències
de la Conselleria de Salut i Consum, plaça d'Espanya, 9 de
Palma, telèfon 971784488.
Palma, 25 de setembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patricia Juana Gómez i Picard.

Atès el gran volum de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr.
Salvador Aguilera i Carrillo perquè pugui fer-hi les consultes
que consideri oportunes, prèvia cita concertada, a les
dependències de la Conselleria de Salut i Consum, plaça
d'Espanya, 9 de Palma, telèfon 971784488.
Palma, 25 de setembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patricia Juana Gómez i Picard.

BOPIB núm. 15 - 16 d'octubre de 2015
Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 4978/15, presentada pel diputat
Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a competències en matèria de comunicació.
Les competències de la Direcció General de Comunicació
de la Conselleria de Presidència estan descrites en el Decret
24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel
qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 23 de setembre de 2015
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 4981/15, presentada pel diputat
Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a competències en matèria de comunicació (II).
Les competències de la Secretaria de Comunicació de la
Presidència estan descrites en el Decret 18/2015, de 16 de
juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual regula
l'estructura bàsica del Gabinet de Presidència.
Palma, a 23 de setembre de 2015
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.
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Per mitjans de comunicació, el nombre d’insercions
publicitàries i el seu cost és el següent:
Premsa: 17 insercions (10.795,6 i)
- Última Hora
- Diario de M allorca
- El Mundo Balears
- Ara Balears
- Diario de M enorca
- Diario de Ibiza
- Periódico de Ibiza y Formentera
Ràdio: 257 insercions (5.402,76 i)
- Cadena Ser regionals
- Onda Cero regionals
- Cope Mallorca
- Cope Menorca
- Cope Ibiza
- 40 Principales Ibiza
- 40 Principales Mallorca
- 40 Principales Menorca
- Cadena 100 Ibiza
- Cadena Dial Mallorca
- Cadena Dial Menorca
Premsa digital: 129 insercions (1.794 i)
- Elmundo.es/baleares
- Mallorcadiario.com
- Ultimahora.es
- Menorca.info
Palma, a 24 de setembre de 2015
El conseller de Treball, Comerç i Indústria:
Iago Negueruela i Vázquez.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 5051/15, presentada pel diputat
José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de lluita contra l'explotació laboral (I).
La Unitat de Seguiment de Qualitat de l’Ocupació (USQO)
del SOIB està constituïda per 8 persones. Entre aquestes es
troben membres de la Direcció General d’Ocupació i
Economia, la Direcció General de Treball, Economia Social i
Salut Laboral, el SOIB, l’IBESTAT i l’Observatori del Treball.
La USQO desenvolupa la seva activitat amb els mitjans
materials propis de la conselleria i no suposa cap cost econòmic
afegit.
Palma, a 24 de setembre de 2015
El conseller de Treball, Comerç i Indústria:
Iago Negueruela i Vázquez.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 5052/15, presentada pel diputat
José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de lluita contra l'explotació laboral (II).
El cost total del pla de difusió del Pla de Lluita contra
l’Explotació Laboral, a càrrec de la Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria, és de 17.992,36 i més IVA.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 5053/15, presentada pel diputat
José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de lluita contra l'explotació laboral (III).
Per pròpia definició no hi ha a priori una xifra exacte i
coneguda del nombre de contractes "falsos a temps parcial",
igual que no hi ha una dada concreta de la magnitud de
“l’economia irregular”. Sí hi ha una evidència indirecta que el
fenomen dels falsos temps parcials és significatiu quan es
contrasta la informació estadística disponible. Així, l'Enquesta
de Població Activa (EPA), que recull el nombre d'hores
efectives de treball setmanal, apunta que aproximadament un
2.5% dels treballadors assalariats treballen com a molt 10 hores
a la setmana. En canvi, l'anàlisi de la informació de contractes
disponible al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
indica que al voltant d'un 19% dels contractes són d’un màxim
de 10 hores a la setmana. Per tant, hi ha molts més contractes
cotitzant per poques hores, que no llocs de feina efectius de
poques hores.
Palma, a 24 de setembre de 2015
El conseller de Treball, Comerç i Indústria:
Iago Negueruela i Vázquez.

458

BOPIB núm. 15 - 16 d'octubre de 2015
Ordre de Publicació

TSI003, TSI004 i TSI005, adaptant-se els sistemes
d’informació de la prestació farmacèutica a aquesta situació.

T)
A la Pregunta RGE núm. 5074/15, presentada pel diputat
José Vicente Mari i Bosó, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llicències de grans establiments comercials en
tramitació.
A data 15 de setembre de 2015 es troben en tramitació a
l'Administració de la comunitat autònoma, cinc expedients de
solAlicitud d'autorització autonòmica de gran establiment
comercial.
El conseller.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 5076/15, presentada pel diputat
Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a sequera a Eivissa, 2.

Actualment, l’extracció de la informació a nivell d’oficina
de farmàcia no permet distingir entre els tipus d’usuaris.
Així, durant 2014, la informació que es pot obtenir a nivell
de l’oficina de farmàcia 1.837 és la següent:
• Import (PVP): 889.486,10 i
• Aportació dels usuaris (totes les TSI): 117.508,97 i
• Despesa facturada abans de descomptes: 771.977,13 i
• Descompte aplicat en aplicació RDL 8/2010: 45.156,43 i
• Descompte aplicat en aplicació RD 4/2010: 29.002,21 i
• Total Import transferit a la farmàcia 1837 (*): 697.818,49 i
• Envasos: 59.815
(*) Aquest import no contempla els abonaments i càrrecs per
revisió de la factura, per impossibilitat d’explotar la informació
a nivell de farmàcia.
Palma, 22 de setembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patricia Juana Gómez i Picard.

Les quantitats recaptades a l'illa d'Eivissa pel cànon de
sanejament d'aigües són les següents:
Any de meritació

Total

2012

7.325.318,72 euros

2013

9.499.775,52 euros

2014

8.911.941,38 euros

Nota: quantitats documentades i declarades en models validats corresponents al
cànon de sanejament a dia 15/09/2015.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:
Catalina Cladera i Crespí.

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 5342/15 a 5345/15, 5352/15 a
5361/15 i 5371/15, presentades pel diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
import pendent de pagament, al Consell Insular de Mallorca
(I a III), al Consell Insular de Menorca (I a III), al Consell
Insular d'Eivissa (I a III), al Consell Insular de Formentera (I
a III), als ajuntaments de la CAIB (I a III).
Import pendent de pagament
A juntam ents i
consells

01-06-2015

01-07-2015

01-08-2015

Ajuntaments

21.864.463 i

22.304.635 i

22.715.720 i

C onsells
insulars

25.286.272 i

24.924.030 i

26.387.292 i

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 5087/15, presentada pel diputat
José Vicente Mari i Bosó, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llicències d'ampliació de grans establiments
comercials.

Per a més detall, la informació està disponible per a la consulta
a la seu de la Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques al carrer Palau Reial, 17.

A data 15 de setembre de 2015 es troba en tramitació a
l'Administració de la comunitat autònoma, un expedient de
solAlicitud d'autorització autonòmica per a ampliació de gran
establiment comercial.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:
Catalina Cladera i Crespí.

Ordre de Publicació

El conseller.

Y)
Ordre de Publicació

W)
A les Preguntes RGE núm. 5100/15 a 5103/15, presentades
pel diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a facturació de l'oficina de farmàcia del
Sr. José Ramón Bauzá (I i II) i a receptes facturades des de
l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (I i II).
Amb la modificació dels percentatges d’aportació, el
concepte d’actiu/pensionista va canviar pel de TSI001, TSI002,

A les Preguntes RGE núm. 5362/15 a 5364/15, presentades
per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a comitè de rutes de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa-Formentera.
El mes de novembre, per tal de disposar de dades de trànsit
aeri de la temporada alta de l'aeroport corresponent.
Palma, a 24 de setembre de 2015
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.
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Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 5365/15, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a comitè de coordinació aeroportuària.
Els Comitès de Coordinació Aeroportuària són convocats
per ordre de la seva presidenta, la secretària general de
Transports del Ministeri de Foment, no pel Govern de les Illes
Balears.
El Govern adreçarà una petició formal de convocatòria a la
presidenta del Comitè en el present mes.
Palma, a 24 de setembre de 2015
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 5366/15, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesa de transport aeri.
La Mesa del transport aeri es convocarà el mes de
desembre.
Palma, a 24 de setembre de 2015
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 5367/15, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a comitè regional de cogestió aeroportuària.

459

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 5369/15, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fira de creuers de Miami.
Augmentar les escales de creuers als ports de competència
autonòmica és un dels objectius de Ports de les Illes Balears, no
tan sols per optimitzar l'activitat portuària sinó també per
afavorir l'impacte econòmic positiu que aquesta activitat suposa
per a l'economia local.
Per millorar les xifres dels anys anteriors (1.650 passatgers
any 2012, 3.191 passatgers any 2013, 3.114 passatgers any
2014 i 3.038 passatgers any 2015) s'estan estudiant noves
accions a dur a terme més eficients que l’eventual viatge anual
del director general i del gerent a la fira de M iami i que ha
suposat un cost total per al període 2012-2015 de 18.000 i.
Palma, a 24 de setembre de 2015
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 5370/15, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a escars de Portocristo.
El propòsit de la Direcció General de Ports i Aeroports es
donar compliment a l'ordre d'execució de l’expedient municipal
de declaració de ruïna dels escars de Portocristo amb la
coordinació de tothom que estigui afectat.
Palma, a 24 de setembre de 2015
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

No existeix un comitè regional de cogestió aeroportuària.
Si el que es demana és la convocatòria del Comitè assessor
en matèria de gestió aeroportuària, aquest està previst
convocar-lo el mes de desembre
Palma, a 24 de setembre de 2015
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 5368/15, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Mesa del transport marítim.
Es preveu inicialment fer-ho durant el mes de desembre,
igual que els darrers anys.
Palma, a 24 de setembre de 2015
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 5420/15, presentada per la
diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a direcció de l'Advocacia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, 1.
Té 20 llocs de feina, dels quals un està desocupat.
Palma, a 5 d'octubre de 2015
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5421/15, presentada per la
diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a direcció de l'Advocacia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, 2.
La retribució anual bruta del lloc d'advocat o advocada és
de 55.5123,44 euros.
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La retribució anual bruta del lloc de cap d'àrea és de
67.435.06 euros.
La retribució anual bruta del lloc de cap de departament és
de 82.671,96 euros.
Palma, a 5 d'octubre de 2015
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:
Sr. Josep Melià i Ques
Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca:
Sr. Nel Martí i Llufriu
Pel Grup Mixt:
Sra. Olga Ballester i Nebot
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 5422/15, presentada per la
diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a direcció de l'Advocacia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, 3.

Ordre de Publicació
B)

Tots són funcionaris de carrera: 8 del cost d'advocacia i 11
són funcionaris de carrera llicenciats en dret i del grup
funcionarial A1, que no pertanyen al cos. Aquests darrers
ocupen el lloc en comissió de serveis.
Palma, a 5 d'octubre de 2015
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 6756/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2015, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a Fundació de dependència versus
consells insulars, per la pregunta RGE núm. 6947/15, relativa
a declaració d'emergència de l'emissari de Talamanca.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Composició de la Ponència d'estudi de les modificacions de
la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament
de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la
participació dels ciutadans, la societat civil , les institucions i
les entitats acreditades.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessions de
dies 30 de setembre i 7 i 10 d'octubre, admeté a tràmit els
escrits RGE núm. 6116/15, 6167/15, 6372/15, 6648/15,
6789/15, 6912/15 i 6930/15, presentats pels grups
parlamentaris Popular, Socialista, M ÉS per M allorca, El PiProposta per les Illes Balears, Mixt i MÉS per Menorca,
respectivament, mitjançant els quals comunicaven els membres
que formaran part de la ponència esmentada i que són els
següents:

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5575/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6646/15, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
manteniment del consens per a l'elecció del director o la directa
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Pel Grup Parlamentari Popular:
Sr. Antonio Gómez i Pérez
Sra. Antònia M. Perelló i Jorquera

Ordre de Publicació
D)

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Sra. María José Camps i Orfila
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Sra. M. Montserrat Seijas i Patiño
Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca:
Sra. Joana Aina Campomar i Orell

Rectificació al contingut de la Proposició no de llei RGE
núm. 6044/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6963/15, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la rectificació al contingut de la proposició no de llei
esmentada, relativa a renovació de l'emissari submarí de la
platja de Talamanca a Eivissa, en el sentit següent: després de
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l'expressió "necessaris per realitzar" s'hi ha d'afegir "prèvia
declaració d'emergència".
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
E)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 5970/15 i obertura del termini de presentació d'esmenes.
Havent estat presa en consideració pel Ple de la cambra, en
sessió de dia 13 d'octubre d'enguany, la proposició de llei
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per
Mallorca, M ÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de
modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2015, conformement amb l'establert a l'article 131.6 del
Reglament del Parlament, acorda de trametre-la a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i d'obrir un termini per tal
que s'hi puguin presentar esmenes de 8 dies; aquest termini
finalitzarà dia 26 d'octubre de 2015.
Palma, a 14 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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