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J) RGE núm. 7365/15, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a fracàs escolar,
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Q) RGE núm. 7396/15, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'habitatges

buits, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 495
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davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 495

U) RGE núm. 7415/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre adjudicació

del Palau de Congressos, davant la Comissió de Turisme. 495

V) RGE núm. 7416/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments que ofereixen

el tot inclòs en el Registre d'empreses turístiques, davant la Comissió de Turisme. 496

W) RGE núm. 7417/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de qualitat específics

d'establiments de tot inclòs, davant la Comissió de Turisme. 496

X) RGE núm. 7418/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a embarcacions donades d'alta

en el Registre d'empreses turístiques, davant la Comissió de Turisme. 496

Y) RGE núm. 7419/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions per a les

campanyes dels plans de qualitat, davant la Comissió de Turisme. 496

Z) RGE núm. 7420/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de modernització i

qualitat de la Platja de Palma, davant la Comissió de Turisme. 496

AA) RGE núm. 7421/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes aprovats pel

Consorci de la borsa de places, davant la Comissió de Turisme. 496

AB) RGE núm. 7422/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges entre mitgeres

donats d'alta per a la seva comercialització turística, davant la Comissió de Turisme. 497

AC) RGE núm. 7423/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pròrroga de fons d'inversions

estatutàries de projectes de la Platja de Palma, davant la Comissió de Turisme. 497

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7081/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra l'actual procés

de negociació del TTIP, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 497

B) RGE núm. 7083/15, del Grup Parlamentari Socialista, en favor d'un servei de radioteràpia pública a les illes Pitiüses i a Menorca,

davant la Comissió de Salut. 498

C) RGE núm. 7147/15, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aixecament de la congelació de la

carrera professional als sanitaris i recuperació progressiva a partir de 2016, davant la Comissió de Salut. 499

D) RGE núm. 7237/15, dels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears,

relativa a accions urgents de millora d'abastiment d'energia elèctrica a l'illa de Formentera, davant la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial, pel procediment d'urgència. 500

E) RGE núm. 7241/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a rebuig del decret d'autoconsum

d'energies renovables, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 501

F) RGE núm. 7245/15, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a consolidació de l'estat de liquidació

dels pressuposts i establiment de mecanismes perquè totes les entitats dependents de la CAIB trametin els comptes i les informacions

a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 501

G) RGE núm. 7334/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte d'alta tensió a Alcúdia, davant la Comissió de Medi

Ambient i Ordenació Territorial. 502
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H) RGE núm. 7359/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra la pobresa energètica, davant la Comissió de

Medi Ambient i Ordenació Territorial. 503

I) RGE núm. 7391/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització prèvia a Ib-salut, davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts. 503

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 4698/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política en matèria de medi ambient. 504

B) A la Pregunta RGE núm. 4799/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política en matèria de residus. 504

C) A la Pregunta RGE núm. 4802/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla per evitar desnonaments. 504

D) A la Pregunta RGE núm. 4805/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nou pla d'indústria. 505

E) A les Preguntes RGE núm. 4841/15 a 4845/15 i 4881/15 a 4885/15, presentades per la diputada M. Montserrat Seijas i Patiño,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a productivitat a Son Espases 2011 a 2015 i a productivitat a Gerència d'Atenció

Primària 2011 a 2015. 505

F) A la Pregunta RGE núm. 5055/15, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

incidències en el depòsit receptor d'aigua dessalada. 505

G) A la Pregunta RGE núm. 5056/15, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

execució del bombament de l'aigua dessalada del dipòsit de Santa Eulàlia. 505

H) A les Preguntes RGE núm. 5062/15 i 5063/15, presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a ajudes de lloguer d'habitatges (I i II). 506

I) A les Preguntes RGE núm. 5264/15 a 5266/15, presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari

Popular, relatives a import de les operacions comunicades per la Intervenció General de l'Estat (I a III). 506

J) A la Pregunta RGE núm. 5423/15, 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, 4.. 507

K) A la Pregunta RGE núm. 5547/15, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a cost de la subvenció al túnel de Sóller. 507

L) A la Pregunta RGE núm. 5593/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a implantació del gas a Mallorca. 507

M) A la Pregunta RGE núm. 5594/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a comissió consultiva per a la implantació del gas a Mallorca. 508

N) A la Pregunta RGE núm. 5616/15, presentada per la diputada Isabel M. Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a criteris de distribució d'espai a empreses d'excursions a Cabrera. 508

O) A la Pregunta RGE núm. 5686/15, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

eliminació del copagament. 508

P) A la Pregunta RGE núm. 5835/15, presentada per la diputada Isabel M. Busquets i Hidalgo, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a contractes de servei de menjadors escolars. 508

Q) A la Pregunta RGE núm. 5936/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a llistes d'espera. 508

R) A la Pregunta RGE núm. 6159/15, presentada pel diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes

percebudes per la presidenta del Govern. 509
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 7095/15 (complementat amb l'escrit RGE núm. 7330/15), del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de

compareixença de la Sra. Consellera de Salut, sobre les polítiques i els serveis públics d'assistència a la salut mental a les Illes Balears.

509

B) RGE núm. 7322/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra. Consellera de Serveis

Socials i Cooperació, sobre els fets ocorreguts l'horabaixa del passat dia 14 d'octubre al Centre Socioeducatiu Es Pinaret. 509

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6042/15. 509

B) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7097/15. 509

C) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 5970/15, de modificació de la Llei 15/2010,

de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 509
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 d'octubre de 2015, procedí a debatre el text de la Moció

RGE núm. 6627/15, relativa a nou model de l'Ens Públic IB3,

amb l'esmena RGE núm. 6938/15, presentada pels grups

parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca,

Socialista, Podem Illes Balears i la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentar Mixt, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears acorda constituir abans

d’un mes el Consell assessor de continguts i programació

d’acord amb l’article 24 de la Llei 15/2010, i encomanar-li

l’elaboració d’una proposta per a un nou model de

Radiotelevisió de les Illes Balears, que en el termini de sis

mesos es lliurarà al Parlament per al seu debat i aprovació."

A la seu del Parlament, 20 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. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6347/15,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a negativa del Govern a

complir amb els acords firmats en relació amb el pagament de

la carrera professional sanitària.

Actuà com a interpelAlant la diputada Sra. Olga Ballester i

Nebot i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la

Sra. Consellera de Salut, Patricia Juana Gómez i Picard . Hi

hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2015, debaté les preguntes que es relacionen a

continuació:

A) RGE núm. 6758/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i

Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg amb les

acadèmies de formació, que contestà el Sr. Conseller de

Treball, Comerç i Indústria.

B) RGE núm. 6947/15, de la diputada Sra. Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

declaració d'emergència de l'emissari de Talamanca, que

contestà el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

C) RGE núm. 6759/15, de la diputada Sra. Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació

ciutadana en l'elaboració de la normativa, que contestà la Sra.

Consellera de Participació, Transparència i Cultura.

D) RGE núm. 6760/15, de la diputada Sra. Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat a la

ciutadania, que contestà la Sra. Consellera de Serveis Socials

i Cooperació.

E) RGE núm. 6765/15, de la diputada Sra. Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les

Illes Balears, relativa a valoració de la introducció de la

LOMCE, que contestà el Sr. Conseller d'Educació i Universitat.

F) RGE núm. 6763/15, del diputat Sr. Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució dels

problemes en matèria de depuració i subministrament d'aigua,

que contestà el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca.

G) RGE núm. 6753/15, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Costa,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a delimitació de Costes,

que contestà el Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

H) RGE núm. 6761/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència en

matèria de turisme als consells insulars, que contestà el Sr.

Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

I) RGE núm. 6767/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cànon de

sanejament d'aigües, que contestà la Sra. Consellera d'Hisenda

i Administracions Públiques.

J) RGE núm. 6772/15, de la diputada Sra. Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a llengua de signes, que contestà la Sra. Consellera de

Participació, Transparència i Cultura.

K) RGE núm. 6766/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a implantació de la tercera llengua en educació, que

contestà la Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506938
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-015.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=24
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L) RGE núm. 6764/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cent dies de

govern, que contestà la Sra. Presidenta del Govern de les Illes

Balears.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2015, rebutjà el Punt 2 de la Moció RGE núm.

6627/15, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a nou model de l'Ens Públic IB3, amb el

resultat següent: vots emesos 59, vots a favor 3, vots en contra

55 i abstencions 1.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 6762/15 i 6773/15.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 13 d'octubre de 2015, quedaren ajornades les preguntes

esmentades, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, i pel diputat Alberto

Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relatives a seguretat jurídica i a oficina antifrau,

respectivament, atesa la petició del Govern presentada

mitjançant l'escrit RGE núm. 6890/15.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 6774/15.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 13 d'octubre de 2015, quedà retirada, mitjançant l'escrit

RGE núm. 6953/15, la pregunta esmentada, presentada per la

diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a retorn dels drets

dels treballadors de les administracions Públiques.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

5970/15, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de

desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 d'octubre de 2015, prengué en consideració la proposició de

llei esmentada, presentada pels grups parlamentaris Socialista,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears,

per 32 vots a favor, 22 en contra i 3 abstencions.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels

Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitat dels

diputats.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 d'octubre de 2015, aprovà, per assentiment, l'informe

esmentat.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre, aprovà, per

assentiment, les següents Resolucions relatives a l'Informe

108/2005, del Compte General de la comunitat autònoma de

les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013, presentat per

la Sindicatura de Comptes.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506890
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-014.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506953
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-012.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-012.pdf#page=20
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A)  

1. El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat

del contingut dels informes de la Sindicatura de Comptes

108/2015, del Compte general de la CAIB exercici 2013,

informe 103/2015, del Compte general de la Universitat de les

Illes Balears corresponent a l’any 2013 i de la Memòria anual

de la SCIB, exercici 2014, i insta les institucions i entitats

afectades a complir amb les recomanacions que s’hi contenen.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut

a millorar la transparència de la gestió econòmica, especialment

en les normes de contractació pública i de control intern.

3. El Parlament de les Illes Balears insta les entitats

vinculades i dependents del sector públic de les Illes Balears a

trametre en els terminis establerts els seus comptes generals a

la Sindicatura de Comptes així com a colAlaborar al màxim amb

les solAlicituds de documentació que aquesta li realitzi.

4. El Parlament de les Illes Balears, atesa l’afirmació

relativa a l’IB-Salut: “... l’activitat futura està condicionada a

l’obtenció dels recursos financers necessaris”, insta el Govern

de les Illes Balears a reclamar un finançament adequat per tal

de garantir la viabilitat futura del sistema públic de salut de les

Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 13 d'octubre de 2015.

La secretària de la comissió:

Laura Camargo i Fernández.

El president de la comissió:

Vicent Serra i Ferrer.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre, aprovà, per

assentiment, la següent Resolució relativa a l'Informe

103/2005, del Compte General de la Universitat de les Illes

Balears corresponent a l'exercici 2013, presentat per la

Sindicatura de Comptes.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)  

El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del

contingut dels informes de la Sindicatura de Comptes

108/2015, del Compte general de la CAIB exercici 2013,

informe 103/2015, del Compte general de la Universitat de les

Illes Balears corresponent a l’any 2013 i de la Memòria anual

de la SCIB, exercici 2014, i insta les institucions i entitats

afectades a complir amb les recomanacions que s’hi contenen.

A la seu del Parlament, a 13 d'octubre de 2015.

La secretària de la comissió:

Laura Camargo i Fernández.

El president de la comissió:

Vicent Serra i Ferrer.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre, aprovà, per

assentiment, la següent Resolució relativa a la  Memòria anual

i informació sobre la liquidació del pressupost de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears corresponents a

l'exercici 2014, presentat per la Sindicatura de Comptes.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)  

El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del

contingut dels informes de la Sindicatura de Comptes

108/2015, del Compte general de la CAIB exercici 2013,

informe 103/2015, del Compte general de la Universitat de les

Illes Balears corresponent a l’any 2013 i de la Memòria anual

de la SCIB, exercici 2014, i insta les institucions i entitats

afectades a complir amb les recomanacions que s’hi contenen.

A la seu del Parlament, a 13 d'octubre de 2015.

La secretària de la comissió:

Laura Camargo i Fernández.

El president de la comissió:

Vicent Serra i Ferrer.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de

2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 4283/15, relativa a eliminació de l'aforament amb les

esmenes RGE núm. 6438/15 i 6439/15, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a reformar la legislació vigent, inclosa la Constitució

Espanyola, per tal de modificar i limitar la figura de

l’aforament de l’actual ordenament jurídic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a impulsar una reforma constitucional que limiti i adapti,

garantint el principi d’igualtat, la figura de la inviolabilitat del

cap de l’Estat.

3. Els grups parlamentaris expressen la voluntat d’iniciar

dins el proper període parlamentari una modificació puntual de

l’Estatut d’Autonomia per eliminar la figura de l’aforament de

l’actual marc jurídic de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2015.

El secretari de la comissió:

Aitor Morrás i Alzugaray.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-005.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-005.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506438
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506439


478 BOPIB núm. 16 -  23 d'octubre de 2015

La presidenta de la comissió:

María José Camps i Orfila.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 14 d'octubre de 2015, procedí a debatre el text de

la Proposició no de llei RGE núm. 6053/15, relativa a reforç

dels serveis d'urgències de l'Hospital de Formentera, i quedà

aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les

Illes Balears que estudiï les necessitats de l’Hospital de

Formentera pel que fa al reforç del servei d’urgències en els

mesos d’estiu, tot reforçant-ne els mitjans humans i materials

que siguin adients per a una correcta atenció de les emergències

mèdiques i la reducció dels temps d’espera dels pacients a

partir de l’estiu 2016.

A la seu del Parlament, 20 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 14 d'octubre de 2015, procedí a debatre el text de

la Proposició no de llei RGE núm. 6305/15, relativa a

copagament del transport sanitari no urgent del Reial Decret

Llei 16/12012, 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

C)

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el Reial Decret

Llei 16/2012 que imposa el copagament a la prestació del

transport sanitari no urgent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a derogar el Reial Decret Llei 16/2012 i a derogar

el copagament a la prestació del transport sanitari no urgent.

A la seu del Parlament, 20 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 Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de

2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 5014/15, relativa a assumpció per part del Govern

d'Espanya de la totalitat del descompte de resident en el

transport marítim entre illes, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a finançar íntegrament el descompte del 50% (89%

en el cas de Formentera) del preu final del bitllet en les rutes de

transport marítim entre illes als ciutadans i les ciutadanes amb

residència a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el

reconeixement del fet específic i diferencial de la insularitat

(disposició addicional sisena de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears) significa que els sobrecostos de transport marítim

i aeri per als residents han de ser assumits íntegrament amb

càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2015.

La secretària de la comissió:

Sílvia Limones i Costa.

El president de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de

2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 5106/15, 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", i quedà aprovada, per assentiment, la

següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l'Estat a aprovar una llei específica per declarar la zona

econòmica exclusiva de la Mediterrània estatal com a zona

lliure de prospeccions i d'activitats d'extracció i explotació

d'hidrocarburs.

2. La present llei haurà de preveure:

a) Establir, mentre es tramita i aprova la llei, una moratòria

d'efecte immediat a la presentació de nous projectes

d'investigació, exploració i explotació d'hidrocarburs.

b) Instar perquè de forma immediata:

b.1) es revoquin els permisos d'investigació

d'hidrocarburs ja concedits en aigües de la zona

econòmica exclusiva de la Mediterrània estatal.

b.2) decretar la finalització dels expedients de permisos

d'investigació d'hidrocarburs en tramitació en aigües de

la zona econòmica exclusiva de la Mediterrània estatal.
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b.3) decretar la prohibició dels projectes d'exploració

d'hidrocarburs que es troben en fase de tramitació.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2015.

La secretària de la comissió:

Sílvia Limones i Costa.

El president de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2015, procedí a

debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4984/15,

relativa a compensació a Eivissa de la confiscació del dret

d'usdefruit de Ses Salines, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

Primer. Instar el Govern de l’Estat a estudiar les vies legals

o financeres per compensar Eivissa de la pèrdua del dret

d’usdefruit de Ses Salines com a conseqüència de l’aprovació

i l’entrada en vigor dels anomenats decrets de nova planta.

Segon. Instar el Govern de l’Estat que actualitzi i aboni al

Consell Insular d’Eivissa les pensions pendents que es varen

denominar “Carga de justicia” per les Corts de 18 d’agost de

1837 com a primera mesura de compensació aprovada per la

pèrdua del dret d’usdefruit de Ses Salines.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2015.

El secretari accidental de la comissió:

Carlos Saura i León.

El president de la comissió:

Enric Casanova i Peiro.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de

2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 5392/15, relativa a procediment d'inspecció al Jutjat de

violència sobre la dona d'Eivissa, amb les esmenes RGE núm.

6793/15, 6794/15 i 6795/15, i quedà aprovada, per unanimitat,

la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig

a qualsevol mostra de violència i maltractament contra les

persones i, especialment, contra la violència de gènere que

tantes víctimes ocasiona al nostre país. Així mateix, reconeix

la tasca que desenvolupen les diferents associacions i entitats

que lluiten contra aquest tipus de violència en qualsevol de les

seves manifestacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Justícia a iniciar immediatament el procediment pertinent per

tal d’inspeccionar el Jutjat de violència sobre la dona d’Eivissa

a fi de valorar el seu funcionament i resposta judicial davant les

denúncies presentades en matèria de violència sobre la dona.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Justícia a determinar, en el marc del procediment d’inspecció,

si el cas de Sara Calleja es pot emmarcar en un supòsit

d’anormal funcionament de l’Administració de Justícia, donada

la manca de tramitació de les dues denúncies presentades, als

efectes de determinar la responsabilitat que se’n pugui derivar.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat

d’aquesta resolució a la Gerència Territorial de Justícia a les

Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Justícia que, amb la màxima celeritat, es doti el Jutjat de

violència sobre la dona d’Eivissa dels mitjans materials i

humans necessaris per poder desenvolupar les seves funcions

i tasques amb total normalitat i diligència.

A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2015.

El secretari en funcions de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

La presidenta de la comissió:

Sílvia Cano i Juan.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de

2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 4368/15, relativa a repatriació de Juan José Marí

Cabrales i millora de la situació a les presons

llatinoamericanes, i quedà aprovada, per unanimitat, la

següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears condemna la situació de

precarietat i les situacions infrahumanes en les quals es troben

les presons llatinoamericanes segons els informes emesos per

les diferents organitzacions no governamentals que

reiteradament vénen reclamant una millora de les seves

condicions per raons humanitàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Defensor del

Poble i el Ministeri d’Afers exteriors del Govern d’Espanya a

promoure via diplomàtica, directament o a través del Consolat

o l’Ambaixada Espanyola a Panamà, la millora de les

condicions sanitàries de Juan José Marí Cabrales, i a agilitar la

seva immediata repatriació a fi que pugui complir la resta de

condemna en una presó espanyola.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Defensor del

Poble i el Ministeri d’Afers exteriors del Govern d’Espanya a

promoure les mateixes accions per a tots aquells presos

espanyols en presons estrangeres que es trobin en situacions

anàlogues a la de Juan José Marí Cabrales.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat

d’aquests acords a tots els grups parlamentaris en el Congrés

dels Diputats per tal que es facin ressò d’aquesta situació.
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A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2015.

El secretari en funcions de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

La presidenta de la comissió:

Sílvia Cano i Juan.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de

2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 5033/15, relativa a arribada de pasteres i polissons a

bord, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

adoptar en el termini de nou mesos un Protocol

interinstitucional que estableixi una acció coordinada entre les

autoritats locals, autonòmiques i estatals per respondre a curt

termini a les necessitats de caràcter humanitari, social i legal

amb què es troben les persones que arriben a les Balears per

punts habilitats i no habilitats en frontera  i que poden ser

beneficiaris de protecció internacional.

2. El Protocol interinstitucional esmentat hauria d’incloure

les actuacions de les autoritats competents d’àmbit local,

autonòmic i estatal en els següents moments:

1. Interceptació de la persona o persones que entren en

territori espanyol per un lloc no habilitat (pasteres) i per un

lloc habilitat (ports i aeroports) a Balears.

2. Detenció, assistència lletrada i d’organitzacions no

governamentals d’àmbit humanitari reconegudes en el

Protocol, que podran intervenir en cas d’identificar un o

més casos de possibles refugiats.

3. Informació dels drets dels solAlicitants d’asil i garantia

efectiva i immediata d’aquests drets per les autoritats

competents, en especial:

• Assegurar la comunicació efectiva dels funcionaris

policials a les persones que arribin per aquestes vies del

dret a solAlicitar asil.

• El dret a assistència sanitària i assistència jurídica

gratuïta inicial, en el moment de formalitzar la

solAlicitud i durant tota la tramitació del procediment,

així com dret a intèrpret

• El procediment que s’ha de seguir i el caràcter

confidencial que tindrà tot el procediment.

• La possibilitat de contactar amb ACNUR i CEAR i la

facilitació dels mitjans per fer-ho.

• Els drets i les prestacions socials a què tenen accés els

solAlicitants de protecció internacional.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

elaborar aquest Protocol interinstitucional atenent l’especial

vulnerabilitat de les dones, dels menors no acompanyats i de les

possibles víctimes de tràfic de persones per a la seva explotació

laboral o sexual.

A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2015.

El secretari en funcions de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

La presidenta de la comissió:

Sílvia Cano i Juan.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2015,

procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

6123/15, relativa a rebuig de la LOMQE i del desplegament

reglamentari derivat de la seva aplicació, i quedà aprovada la

següent:

RESOLUCIÓ

J)

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja absolutament la

LOMQE i traslladarà al Govern de l’Estat Espanyol la

necessitat d’aturar el calendari de la seva aplicació de manera

immediata i d’establir un diàleg de consens previ.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears perquè prengui les mesures necessàries per reduir

al màxim les conseqüències de l’aplicació d’una llei que

perjudica greument la construcció d’un sistema educatiu

inclusiu i igualitari amb respecte a la diversitat, que permeti el

desenvolupament personal de tots els nostres infants,

adolescents, joves i, en general, de tota la societat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears perquè faci una proposta legislativa que condueixi

a la tramitació d’una llei educativa pròpia de les Illes Balears,

nascuda a partir del màxim consens amb la comunitat

educativa, i que reculli els aspectes singulars, lingüístics,

culturals i específics de la comunitat i dels diferents territoris

que la integren.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2015.

La secretària en funcions de la comissió:

Sandra Fernández i Herranz.

El president de la comissió:

Andreu Alcover i Ordinas.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2015,

procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

6163/15, relativa a drets lingüístics, i quedà aprovada la

següent:

RESOLUCIÓ

K)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació del

Govern de l’Estat a les Illes Balears, com a responsable de

dirigir l’Administració de l’Estat en l’àmbit territorial de la

comunitat autònoma, a prendre les mesures necessàries per tal

que es respectin els drets lingüístics dels ciutadans

catalanoparlants de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a posar els recursos econòmics i humans

necessaris per impulsar la normalització de la llengua catalana
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a l’Administració perifèrica de l’Estat, d’acord amb el que

preveu la disposició addicional primera de la Llei 3/1986, de

29 d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a crear un servei d’assessorament, consulta i

defensa dels drets lingüístics dels ciutadans.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2015.

La secretària en funcions de la comissió:

Sandra Fernández i Herranz.

El president de la comissió:

Andreu Alcover i Ordinas.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de 2015, rebutjà els

Punts 1, 2 i 3 de la Proposta de resolució del Grup Parlamentari

Popular, relativa als escrits RGE núm. 4492/15, 3318/15 i

3183/15, presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears, mitjançant els quals tramet l'Informe 108/2005, del

Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears

corresponent a l'exercici 2013, l'Informe 103/2015, del Compte

General de la Universitat de les Illes Balears, corresponent a

l'exercici 2013 i la Memòria anual i informació sobre la

liquidació del pressupost de la SCIB corresponents a l'exercici

2014, amb el resultat següent: vots emesos 9, vots a favor 3,

vots en contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de

2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5090/15, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de la concessió de

la nacionalitat catalana als ciutadans de les Illes Balears, amb

el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 3, vots en

contra 9 i abstencions 0.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2015,

rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6168/15, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a gratuïtat dels llibres de text en els

centres públics mitjançant programa de reutilització, amb el

resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra

6 i abstencions 0.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Acord de solAlicitud de compareixença de la delegada del

Govern a les Illes Balears sobre els recursos humans i

materials destinats per part del Ministeri de Justícia al Jutjat

de Violència sobre la dona d'Eivissa, així com les actuacions

de supervisió i/o inspecció que s'hagin pogut fer per part del

Ministeri (escrit RGE núm. 5555/15).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de

2015, aprovà per assentiment la solAlicitud de compareixença

esmentada.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Retirada del punt 2.c) 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 14 d'octubre de

2015, quedà retirat el punt 2.c) de la proposició no de llei

esmentada, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS 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 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=76
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-011.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=78
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=78
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de

2015, admet a tràmit les propostes de resolució següents, amb

tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A) 

 Del Grup Parlamentari Popular, relativa als escrits RGE

núm. 4492/15, 3318/15 i 3183/15, presentats per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant els

quals tramet l'Informe 108/2005, del Compte General de la

comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a

l'exercici 2013, l'Informe 103/2015, del Compte General de la

Universitat de les Illes Balears, corresponent a l'exercici 2013

i la Memòria anual i informació sobre la liquidació del

pressupost de la SCIB corresponents a l'exercici 2014.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que, segons es

desprèn de l’Informe de la Sindicatura de Comptes 108/2015,

la comunitat autònoma de les Illes Balears a l’exercici 2013 va

complir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que, segons es

desprès de l’Informe de la Sindicatura de Comptes 108/2015,

la comunitat autònoma de les Illes Balears a l’exercici 2013 va

complir amb la regla de despesa.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que, segons es

desprèn de l’Informe de la Sindicatura de Comptes 108/2015,

la comunitat autònoma de les Illes Balears a l’exercici 2013 va

complir amb l’objectiu de deute.

4. El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat

del contingut dels informes de la Sindicatura de Comptes

108/2015, del Compte general de la CAIB exercici 2013,

informe 103/2015, del Compte general de la Universitat de les

Illes Balears corresponent a l’any 2013 i de la Memòria anual

de la SCIB, exercici 2014, i insta les institucions i entitats

afectades a complir amb les recomanacions que s’hi contenen.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

B) 

 Dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i Podem Illes Balears, relativa als escrits RGE núm.

4492/15, 3318/15 i 3183/15, presentats per la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, mitjançant els quals tramet

l'Informe 108/2005, del Compte General de la comunitat

autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013,

l'Informe 103/2015, del Compte General de la Universitat de

les Illes Balears, corresponent a l'exercici 2013 i la Memòria

anual i informació sobre la liquidació del pressupost de la

SCIB corresponents a l'exercici 2014.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut

a millorar la transparència de la gestió econòmica, especialment

en les normes de contractació pública i de control intern.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les entitats

vinculades i dependents del sector públic de les Illes Balears a

trametre en els terminis establerts els seus comptes generals a

la Sindicatura de Comptes així com a colAlaborar al màxim amb

les solAlicituds de documentació que aquesta li realitzi.

Els diputats:

Antoni Reus i Darder.

Patrícia Font i Marbán.

Salvador Aguilera i Carrillo.

C) 

 Del Grup Parlamentari Socialista, relativa als escrits RGE

núm. 4492/15, 3318/15 i 3183/15, presentats per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant els

quals tramet l'Informe 108/2005, del Compte General de la

comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a

l'exercici 2013, l'Informe 103/2015, del Compte General de la

Universitat de les Illes Balears, corresponent a l'exercici 2013

i la Memòria anual i informació sobre la liquidació del

pressupost de la SCIB corresponents a l'exercici 2014.

El Parlament de les Illes Balears, atesa l’afirmació relativa

a l’IB-Salut: “... l’activitat futura està condicionada a l’obtenció

dels recursos financers necessaris”, insta el Govern de les Illes

Balears a reclamar un finançament adequat per tal de garantir

la viabilitat futura del sistema públic de salut de les Illes

Balears.

La diputada:

Sílvia Limones i Costa.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 21 d'octubre de 2015, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 7331/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a negativa del Govern a complir amb els acords signats en

relació amb el pagament de la carrera professional sanitària,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6347/15.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt

presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 6347/15,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504492
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201503318
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201503183
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504492
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201503318
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201503183
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504492
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201503318
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201503183
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relativa a negativa del Govern a complir amb els acords signats

en relació amb el pagament de la carrera professional sanitària,

la moció següent.

Arran de la InterpelAlació RGE 6347/2015 efectuada al

Govern balear per Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el

Ple de dia 13 d'octubre, es presenta la següent

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

complir l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 d'abril de

2015 pel qual s'aprova l'inici de la fase ordinària del sistema de

carrera del personal sanitari del Servei de Salut de les Illes

Balears, ratificat en Consell de Govern de 24 d'abril de 2015

(BOIB de 25 d'abril de 2015).

2. En cas que la previsió pressupostària de 2016 impedeixi que

es compleixi aquest acord en els termes prevists per al proper

any, el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a complir

amb l'acordat per al que queda de 2015, i a entaular d'immediat

negociacions amb el sector per revisar els terminis prevists per

a 2016.

Palma, a 15 d'octubre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot

El portaveu:

Xavier Pericay i Hosta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 21 d'octubre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 6985/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons

d'emergència social.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han fet modificacions de crèdit per dotar el fons

d'emergència social per a famílies amb dificultats

econòmiques?, en cas afirmatiu, quina o quines modificacions

de crèdit s'han fet?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

B)

RGE núm. 6986/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda

mínima d'inserció.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han fet modificacions de crèdit per dotar l'aportació

extraordinària de la renda mínima d'inserció al Consell de

Mallorca?, en cas afirmatiu, quina o quines modificacions de

crèdit s'han fet?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

C)

RGE núm. 6987/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

construcció del centre de dia del carrer Jesús de Palma de

Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han fet modificacions de crèdit per poder licitar les obres

de construcció del centre de dia del carrer Jesús de Palma de

Mallorca?, en cas afirmatiu, quina o quines modificacions de

crèdit s'han fet?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

D)

RGE núm. 6990/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

destinació dels doblers del cànon de sanejament.

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 destinació final dels doblers recaptats del cànon

de sanejament?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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E)

RGE núm. 6991/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat

del cànon de sanejament destinat a Mallorca.

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 quantitat del que es recapta del cànon de sanejament

es destina a Mallorca?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

F)

RGE núm. 6992/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat

del cànon de sanejament destinat a Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat del que es recapta del cànon de sanejament

es destina a Menorca?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

G)

RGE núm. 6993/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat

del cànon de sanejament destinat a Eivissa.

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 quantitat del que es recapta del cànon de sanejament

es destina a Eivissa?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

H)

RGE núm. 6994/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat

del cànon de sanejament destinat a Formentera.

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 quantitat del que es recapta del cànon de sanejament

es destina a Formentera?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

I)

RGE núm. 6995/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Mesa de

batles pel turisme.

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.

Es mantindrà la Mesa de batles pel turisme?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

J)

RGE núm. 6996/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al

petit comerç.

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.

Quines ajudes té previst el Govern per tal de dinamitzar el

petit comerç?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

K)

RGE núm. 6997/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

quantitats destinades a millores de les depuradores.

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.

Quines quantitats s'han destinat a millorar les depuradores

de Mallorca?, a quines depuradores es varen destinar?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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L)

RGE núm. 6998/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

quantitats destinades a millores de les depuradores (2).

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.

Quines quantitats s'han destinat a millorar les depuradores

de Menorca?, a quines depuradores es varen destinar?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

M)

RGE núm. 6999/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'inspecció

laboral.

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.

Quantes inspeccions ha realitzat el Govern a empreses de

les Illes Balears com a conseqüència del Pla d'inspecció laboral

des del mes de juliol fins al mes de setembre?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

N)

RGE núm. 7000/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'inspecció

laboral (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes sancions s'han imposat a empreses de les Illes

Balears com a conseqüència del Pla d'inspecció laboral des del

mes de juliol fins al mes de setembre?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

O)

RGE núm. 7107/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de

personal a l'ATB el 2011.

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 altes i baixes de personal (amb especificació de

càrrec o responsabilitat, categoria professional i antiguitat) es

van produir a l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)

durant l'any 2011?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

P)

RGE núm. 7108/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de

personal a l'ATB el 2012.

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 altes i baixes de personal (amb especificació de

càrrec o responsabilitat, categoria professional i antiguitat) es

van produir a l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)

durant l'any 2012?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

Q)

RGE núm. 7109/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de

personal a l'ATB el 2013.

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 altes i baixes de personal (amb especificació de

càrrec o responsabilitat, categoria professional i antiguitat) es

van produir a l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)

durant l'any 2013?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

R)

RGE núm. 7110/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de

personal a l'ATB el 2014.

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 altes i baixes de personal (amb especificació de

càrrec o responsabilitat, categoria professional i antiguitat) es

van produir a l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)

durant l'any 2014?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

S)

RGE núm. 7111/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de

personal a l'ATB el 2015.

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 altes i baixes de personal (amb especificació de

càrrec o responsabilitat, categoria professional i antiguitat) es

van produir a l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)

durant el primer semestre de l'any 2015?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

T)

RGE núm. 7146/15, del diputat Enrique Casanova i Peiro,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control de

l'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 de 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

desenvolupada per persones amb discapacitat en forma de taller

ocupacional.

S'està utilitzant aquesta bugaderia amb finalitat privada,

oferint els seus serveis per rentar roba d'altres empreses que es

dediquen a activitats no sociosanitàries?

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

U)

RGE núm. 7244/15, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a posició a la

llista d'espera de Son Espases per a operacions que ja no es

fan al Mateu Orfila.

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 Salut del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

En el cas d'operacions que han deixat de fer-se a l'Hospital

Mateu Orfila, com és l'operació de columna o d'altres, i passen

a la llista d'espera de Son Espases, quin criteri segueix l'Ibsalut:

els pacients passen al darrer lloc de la llista d'espera de Son

Espases o s'hi incorporen més amunt, en relació amb el temps

que ja han estat esperant a Menorca?

Palma, a 15 d'octubre de 2015.

El diputat:

Nel Martí i Llufriu.

V)

RGE núm. 7368/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a inversions educatives (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la inversió prevista per noves infraestructures

educatives durant els anys 2015 i 2016?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

W)

RGE núm. 7369/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a inversions educatives (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Té prevista la seva conselleria elaborar un pla de xoc en

matèria d'inversions en infraestructures educatives?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.



BOPIB núm. 16 -  23 d'octubre de 2015 487

X)

RGE núm. 7370/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a mapa escolar.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la política que tenen prevista per a la zonificació

escolar?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

Y)

RGE núm. 7371/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a mesa de pares i mares.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quina política pensa desenvolupar en relació amb la Mesa

de diàleg permanent amb pares i mares de l'alumnat de les Illes

Balears?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

Z)

RGE núm. 7372/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a centres concertats.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Amb quants de centres educatius d'ensenyament obligatori

es mantenen concerts educatius a les Illes Balears durant el curs

2015-2016?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

AA)

RGE núm. 7373/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a centres privats (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quants d'alumnes estan matriculats a centres privats

d'educació obligatòria a les Illes Balears durant el curs 2015-

2016?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

AB)

RGE núm. 7374/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a centres privats (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quantes visites d'inspecció s'han realitza als centres privats

d'educació obligatòria a les Illes Balears durant el curs 2014-

2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

AC)

RGE núm. 7375/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a convenis amb universitats privades.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

S'ha signat per part de la Conselleria d'Educació qualque

conveni amb alguna entitat que vulgui promoure alguna

universitat privada a les Illes Balears?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.
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AD)

RGE núm. 7376/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a inversions en infraestructures educatives.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quines obres s'han realitzat en el marc del Pla de millora

d'infraestructures educatives durant l'any 2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

AE)

RGE núm. 7400/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de

competències en matèria de transport terrestre.

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.

Quan es pensa realitzar el traspàs al Consell de Mallorca de

les competències en matèria de transport terrestre?

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AF)

RGE núm. 7401/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de

competències en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca.

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.

Quan es pensa realitzar el traspàs al Consell de Mallorca de

les competències en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca?

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AG)

RGE núm. 7402/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a competència del litoral.

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.

En quin moment es preveu completar la competència de

litoral al Consell de Mallorca?

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AH)

RGE núm. 7403/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de

competències en matèria de joventut.

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.

Quan es pensa dur a terme el traspàs al Consell de Mallorca

de les competències en matèria de joventut?

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AI)

RGE núm. 7404/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de finançament

dels consells.

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.

Està previst fer una revisió del sistema de finançament dels

consells insulars?, quan?

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AJ)

RGE núm. 7405/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a negociacions amb el

Govern de l'Estat per a un nou sistema de finançament.

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.

Deixarà el Govern que el Consell de Mallorca s'impliqui en

les negociacions que es duguin a terme amb l'Estat per a un nou

sistema de finançament autonòmic?

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.



BOPIB núm. 16 -  23 d'octubre de 2015 489

AK)

RGE núm. 7406/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament al Consell de

Mallorca de la bestreta de 125 milions d'euros.

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.

En quin moment té previst el Govern de les Illes Balears fer

el pagament al Consell de Mallorca de la bestreta de 125

milions d'euros a compte del sistema de finançament?

Palma, a 15 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AL)

RGE núm. 7407/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de funcions i

serveis de les competències que l'Estatut atribueix als consells

insulars.

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.

En quin moment es preveu el traspàs de les funcions i els

serveis de les competències que l'Estatut d'Autonomia atribueix

als consells insulars?

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AM)

RGE núm. 7408/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de

duplicitats entre el Consell de Mallorca i el Govern.

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.

En quin moment es preveu completar la competència de

règim local per deixar de tenir duplicitats entre el Consell de

Mallorca i el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AN)

RGE núm. 7409/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a clarificació de funcions

i serveis.

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.

Quan es pensa clarificar i completar l'atribució de funcions

i serveis realitzada per les anteriors lleis d'atribució

competencial en matèria de: serveis socials i assistència social,

desenvolupament comunitari i integració, política de protecció

i atenció a les persones dependents, complements de la

seguretat social no contributiva, voluntariat social, polítiques

d'atenció a les persones i als colAlectius en situació de pobresa

o necessitat social?

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 21 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.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 7390/15, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mort d'un

menor al centre Es Pinaret.

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.

Quines explicacions pot donar el Govern respecte de la

mort d'un menor al centre Es Pinaret?

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 21 d'octubre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)

RGE núm. 7550/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions per a la

consolidació de plantilles de policia local.

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 actuacions durà a terme el Govern de les Illes

Balears per facilitar la consolidació de les plantilles del cos de

la policia local a les Illes Balears, i en especial als municipis

turístics, com és el cas de l'illa de Formentera?

Palma, a 20 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

C)

RGE núm. 7551/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret de regulació de

fondejos.

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.

Ens pot explicar quins seran els criteris per elaborar el nou

decret de regulació de fondejos?

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

D)

RGE núm. 7554/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la

temporada turística.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Com valora el Govern de les Illes Balears la temporada

turística de 2015?

Palma, a 20 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

E)

RGE núm. 7555/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos

per a l'accés al cos de policia local.

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 previsions té el Govern de les Illes Balears en

relació amb la realització de cursos per a l'accés al cos de

policia local?

Palma, a 20 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

F)

RGE núm. 7556/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla contra

desnonaments.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quan posarà en marxa el Govern el pla contra els

desnonaments?

Palma, a 20 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

G)

RGE núm. 7557/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del canvi

d'estructura del Govern.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina despesa ha suposat el canvi d'estructura del Govern?

Palma, a 20 d'octubre de 2015.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.
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H)

RGE núm. 7558/15, de la diputada Sara Ramón Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de l'amiant

dels centres educatius.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quan té previst el Govern retirar l'amiant dels centres

educatius?

Palma, a 20 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

I)

RGE núm. 7559/15, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de

les llistes d'espera.

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 pensa adoptar la Conselleria de Salut per

reduir les llistes d'espera?

Palma, a 20 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

J)

RGE núm. 7560/15, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en

matèria sanitària.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Com pensa dur a terme les seves mesures en matèria

sanitària amb l'oposició frontal del sector?

Palma, a 20 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

K)

RGE núm. 7564/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi.-Proposta per les Illes Balears,

relativa a negociació de la carrera professional.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quina postura de negociació adoptaran per reprendre el

pagament de la carrera sanitària?

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

L)

RGE núm. 7565/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a obertura els centres de salut els horabaixes.

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.

Atès que el sector sanitari està en contra d'obrir els centres

de salut els horabaixes, com ho pensa fer el Govern?

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

M)

RGE núm. 7566/15, del diputat David Martínez i Pablo, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Llei de

turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines accions pensa fer el Govern per tirar endavant la

derogació dels articles més desregularitzadors en matèria

d'urbanisme de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les

Illes Balears?

Palma, a 20 d'octubre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.
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N)

RGE núm. 7567/15, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a auditoria ciutadana del deute públic.

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.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears començar

l'elaboració de l'auditoria ciutadana del deute públic de les Illes

Balears?

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

O)

RGE núm. 7568/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

protecció de S'Espalmador.

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 accions pensa fer el Govern de les Illes Balears per

protegir de l'especulació immobiliària l'illa de S'Espalmador?

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La diputada:

Marta Maicas i Ortiz.

P)

RGE núm. 7569/15, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a frau de la Volkswagen.

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 ha pres el Govern de les Illes Balears, en el

marc de les competències inspectores i sancionadores en

matèria de consum de què disposa, en el denominat "frau de la

Volkswagen", referit a les emissions contaminants de vehicles

del Grup Automobilístic Volkswagen venuts a les Illes Balears?

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 21 d'octubre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 6978/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda

social, 3, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Qui gestionarà la renda social?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

B)

RGE núm. 6979/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost

de la renda mínima d'inserció i de la renda activa d'inserció,

davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Es reduirà el pressupost de la renda mínima d'inserció i de

la renda activa d'inserció del SOIB l'any 2016?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

C)

RGE núm. 6980/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost

del Pla de prestacions bàsiques, davant la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Es reduirà el pressupost del Pla de prestacions bàsiques?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

D)

RGE núm. 6981/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons

d'emergència social, 1, davant la Comissió d'Assumptes

Socials i Drets Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins criteris se seguiran per al repartiment del fons

d'emergència social per a famílies amb dificultats econòmiques

a les diferents escoles?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

E)

RGE núm. 6982/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons

d'emergència social, 2, davant la Comissió d'Assumptes

Socials i Drets Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins criteris seguiran les escoles per al repartiment de les

ajudes del fons d'emergència social per a famílies amb

dificultats econòmiques a les diferents famílies?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

F)

RGE núm. 6983/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons

d'emergència social, 3, davant la Comissió d'Assumptes

Socials i Drets Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins professionals seran els encarregats de concedir les

ajudes del fons d'emergència social per a famílies amb

dificultats econòmiques?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

G)

RGE núm. 6984/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons

d'emergència social, 4, davant la Comissió d'Assumptes

Socials i Drets Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Tots els centres tindran els mateixos criteris per al

repartiment de les ajudes del fons d'emergència social per a

famílies amb dificultats econòmiques?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

H)

RGE núm. 6988/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda

social, 1, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quin pressupost tendrà la renda social el 2016?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

I)

RGE núm. 6989/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda

social, 2, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins requisits d'accés tendrà la renda social?

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.
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J)

RGE núm. 7365/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a fracàs escolar, davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esports.

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 d'Educació i Universitat del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant comissió.

Quines mesures pensa posar en marxa la seva conselleria

per prevenir i combatre el fracàs escolar a les Illes Balears?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

K)

RGE núm. 7366/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a amiant, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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 d'Educació i Universitat del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant comissió.

Quin és l'estat actual de la retirada de l'amiant als centres

educatius de les Illes Balears?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

L)

RGE núm. 7367/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a retorn a centres ordinaris, davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

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 d'Educació i Universitat del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant comissió.

Quines mesures es pensen activar per facilitar als alumnes

amb necessitats educatives especials que ara estan escolaritzats

a centres especials perquè puguin tornar a un centre ordinari si

així ho desitgen les seves famílies?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

M)

RGE núm. 7392/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paralització

de l'adjudicació d'habitatges d'ús social, davant la Comissió de

Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu s'han paralitzat les adjudicacions

d'habitatges d'ús social a l'IBAVI, tal com denuncia la

Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Mallorca (PAH)?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margarita Mercadal i Camps.

N)

RGE núm. 7393/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació

se serveis als més desfavorits, davant la Comissió de Medi

Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu s'ha deixat de prestar serveis als colAlectius

més desfavorits, tal com denuncia la Plataforma d'Afectats per

la Hipoteca de Mallorca (PAH)?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margarita Mercadal i Camps.

O)

RGE núm. 7394/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis

d'intermediació per garantir el dret a l'habitatge, davant la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins serveis d'intermediació ha impulsat el Govern de les

Illes Balears per evitar els desnonaments i garantir el dret a

l'habitatge?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margarita Mercadal i Camps.
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P)

RGE núm. 7395/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges

buits d'entitats financeres, davant la Comissió de Medi

Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En el seu acord de governabilitat s'indica que es crearan

gravàmens als habitatges buits d'entitats financeres. En què

consistirà aquest gravamen i quan pensa el Govern implantar-

lo?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margarita Mercadal i Camps.

Q)

RGE núm. 7396/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei

d'habitatges buits, davant la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Segons l'acord de governabilitat, volen crear un servei

d'habitatges buits, en què consistirà i quan es posarà en marxa?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margarita Mercadal i Camps.

R)

RGE núm. 7397/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei

d'habitatges buits (2), davant la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En relació amb el servei d'habitatges buits, si un propietari

d'un habitatge no vol que el seu habitatge buit estigui en aquest

llistat, quines conseqüències pot tenir per a aquest propietari?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margarita Mercadal i Camps.

S)

RGE núm. 7398/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Conservatori

de Música de Maó, davant la Comissió de Cultura, Educació

i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines són les previsions del conseller d'Educació i

Universitat en relació amb les instalAlacions del Conservatori de

Música de Maó?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

T)

RGE núm. 7399/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola

d'Adults de Maó, davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines són les previsions del conseller d'Educació i

Universitat en relació amb les instalAlacions de l'Escola d'Adults

de Maó?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

U)

RGE núm. 7415/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre

adjudicació del Palau de Congressos, davant la Comissió de

Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins motius té la comunitat autònoma per rebutjar emetre

un informe sobre la idoneïtat de l'adjudicació del Palau de

Congressos?

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.



496 BOPIB núm. 16 -  23 d'octubre de 2015

V)

RGE núm. 7416/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments que

ofereixen el tot inclòs en el Registre d'empreses turístiques,

davant la Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quants d'establiments que ofereixen el tot inclòs s'han donat

d'alta en el Registre d'empreses turístiques de la conselleria?

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

W)

RGE núm. 7417/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de qualitat

específics d'establiments de tot inclòs, davant la Comissió de

Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quants plans de qualitat específics d'establiments que

ofereixen tot inclòs ha comprovat la conselleria?

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

X)

RGE núm. 7418/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a embarcacions

donades d'alta en el Registre d'empreses turístiques, davant la

Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quantes inscripcions d'embarcacions s'han donat d'alta en

el Registre d'empreses turístiques de la conselleria?

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

Y)

RGE núm. 7419/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions per a

les campanyes dels plans de qualitat, davant la Comissió de

Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

A les zones madures declarades a dia d'avui, quines

inspeccions s'han realitzat per a les campanyes dels plans de

qualitat i quants de plans de qualitat s'han presentat a

l'administració?

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

Z)

RGE núm. 7420/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de

modernització i qualitat de la Platja de Palma, davant la

Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

A la Platja de Palma, ens pot dir com es troben els plans de

modernització i de qualitat i el seguiment que s'està fent per

part de les diferents administracions?

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

AA)

RGE núm. 7421/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes aprovats

pel Consorci de la borsa de places, davant la Comissió de

Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quina situació es troben cadascun dels projectes aprovats

pel Consorci de la borsa de places indicant si el projecte està

aprovat, licitat o iniciades les obres?

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.
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AB)

RGE núm. 7422/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges entre

mitgeres donats d'alta per a la seva comercialització turística,

davant la Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quants habitatges entre mitgeres s'han donat d'alta en el

Registre de la Conselleria de Turisme per a la seva

comercialització turística?

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

AC)

RGE núm. 7423/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a pròrroga de fons

d'inversions estatutàries de projectes de la Platja de Palma,

davant la Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quina situació es troba la solAlicitud de pròrroga de fons

d'inversions de projectes a executar a la Platja de Palma?

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 21 d'octubre de 2015, admet a tràmit les proposicions no

de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 7081/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra

l'actual procés de negociació del TTIP, 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, els Grups

Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Podem

Illes Balears presenten la proposició no de llei següent perquè

sigui tramitada davant comissió.

Cal remuntar-se als anys noranta -amb la Declaració

Transatlàntica- per trobar l'origen del Tractat Transatlàntic.

Malgrat això no és fins l'any 2013, que la Comissió Europea va

rebre el mandat dels estats membres de la Unió Europea (UE)

de negociar amb els EUA l'Acord Transatlàntic de Comerç i de

la Inversió (ATCr, més conegut com TTIP per les seves sigles

en anglès), presumptament amb la finalitat d'incrementar el

comerç entre la UE i EUA, reduint les barreres no aranzelàries,

amb l'objecte d'aconseguir crear ocupació, creixement

econòmic i millora de la competitivitat.

Des de llavors, UE i EUA estan negociant, d'esquena a la

ciutadania i als seus representants polítics (parlaments

nacionals i europeu), un ampli acord de liberalització de

comerç i inversions que representa un gran perill per a la

democràcia i la protecció dels drets laborals, mediambientals

i de salut, anteposant l'interès comercial dels inversors i les

empreses transnacionals a l'interès general. La negociació

d'aquest acord compta amb la participació directa i indirecta de

les empreses multinacionals i els seus representants

corresponents. L'objectiu de les multinacionals i els poders

econòmics i financers internacionals és rompre encara més la

sobirania popular, i tenen la voluntat d'eliminar normativa

ambiental, laboral, de seguretat, entre d'altres, per esborrar el

control ciutadà i democràtic de l'acció de les grans empreses i

els inversors. Així, aquests poders gaudirien d'impunitat per

especular, trepitjant (encara més) el poder democràtic.

Per respectar la sobirania popular i la democràcia, els

governs i els parlaments, tant nacionals com autonòmics i el

Parlament Europeu haurien d'estar informats sobre el

desenvolupament de les negociacions i els canvis legislatius

que poden ser acordats a nivell europeu per posicionar-se sobre

ells, ja que el resultat d'aquestes negociacions tindrà

implicacions molt importants sobre les competències

autonòmiques. Aquest dret ha estat obviat fins avui. Cal

recordar que la informació relativa al desenvolupament de les

negociacions del Tractat al Parlament Europeu manté un accés

restringit, fins i tot per als mateixos europarlamentaris.

EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures de

protecció dels inversors que atempten directament contra el

principi de sobirania popular, imposant models d'arbitratge i

resolució de conflictes que equiparen l'Estat i les seves

administracions amb les multinacionals. La comissió

d'arbitratge serà qui s'encarregui de resoldre'ls amb les

denominades "Investor-state dispute settlements" (ISDS).

Aquesta comissió tindria competència per establir

compensacions econòmiques de les diferents administracions

implicades als inversors quan aquests puguin demostrar que

l'aplicació i el desenvolupament de certes mesures o polítiques

concretes afecten els seus interessos privats, o poden reduir els

beneficis futurs d'una companyia. L'Estat en aquest cas podria

recórrer judicialment la decisió i podrien, així mateix, resoldre

al seu favor, però suposarien uns costos processals molt elevats.

Aquests tribunals d'arbitratge fets a mida dels interessos

d'aquestes grans companyies, podrien demandar, per tant, a un

estat per  qualsevol  mesura o política decidida

democràticament, que ells trobin que atempta contra els seus

interessos. Entenem que tots els estats de la Unió Europea són

estats de dret que garanteixen prou bé la protecció a tots els
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actors econòmics i socials. Per tant, no entenem cap protecció

particular afegida per als inversors. No és difícil imaginar el

conflicte entre un fons estranger "voltor" que inverteix en

turisme a Balears, i que aquí un govern autonòmic decideixi

implantar un impost mediambiental: el fons podria demandar

la CAIB per perjudicar els seus interessos, i exigir una

indemnització milionària.

Un dels objectius bàsics del TTIP és la liberalització total

dels serveis públics i l'obertura de la seva prestació a les

multinacionals, així com a les compres i licitacions de béns i

serveis de les administracions públiques. Això posa en perill

tots els serveis públics i les contractacions públiques, en tots els

nivells administratius. Així com la capacitat i el marge de

maniobra real dels representants públics democràticament triats

per administrar les entitats i desenvolupar les polítiques locals

d'acord a l'interès general: promoció de l'economia, ocupació

i iniciatives d'àmbit local, per exemple.

Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén

amb el TTIP és mantenir l'Acord de Contractació Pública

(GPA) de l'Organització Mundial del Comerç (WTO) fins a

crear un nou acord que millori les condicions per les empreses

transnacionals. Mentre el GPA està sent utilitzat per la

Comissió Europea com a justificació per reduir les garanties en

la llei de la contractació pública. En aquest sentit, entenem que

tot nou acord referent a la contractació pública ha d'anar dirigit

a augmentar les garanties i no a reduir-les. Qualsevol

negociació d'un nou acord no ha de posar en perill els aspectes

progressius de la llei de contractació pública de la UE.

El TTIP no es tracta, per tant, d'un tractat de lliure comerç

a l'ús, amb el qual per exemple s'estableixin rebaixes en els

aranzels, sinó que en realitat ve a ser una autèntica carta de

drets per a les multinacionals, especialment i en aquest cas les

nord-americanes, que gaudirien d'avantatges en operar a

territori europeu. Uns "avantatges" obtinguts a costa dels drets

socials i del medi ambient, sobretot a partir de dos mecanismes

destinats a acabar amb el que queda d'Europa com un referent

mundial en allò que un dia va ser l'estat del benestar i la

protecció mediambiental.

Primer, amb l'anomenada "cooperació reguladora", és a dir:

l'homologació a la baixa de les restriccions normatives, per

adaptar-les als "gustos" de les multinacionals. Per exemple: si

als Estats Units hi ha facilitats per al fracking (fins i tot prohibit

a alguns països d'Europa), a Europa es rebaixarien les

normatives i exigències mediambientals, cosa que ens ho

posaria francament difícil a les Illes pel que fa a les

prospeccions petrolíferes (fracking marí).

Tres quarts del mateix, per exemple, amb els cultius

transgènics: tota l'aposta del camp illenc per l'agricultura

ecològica i l'agroecologia d'aquests anys quedaria en no-res ja

que als Estats Units tenen més de 160 cultius d'organismes

modificats genèticament (OMG) autoritzats, i per tant a Europa

es rebaixaria la normativa perquè empreses com Montsanto

conservin aquí aquell "avantatge". Aquesta eliminació de

normes i regulacions en nom de la pretesa "harmonització"

d'estàndards, posa en perill el principi de precaució europeu,

clau per a la política europea mediambiental, amb greus

conseqüències sobre la salut i la seguretat de les persones i el

medi ambient.

Per tot l'exposat, els grups parlamentaris Més per Menorca,

Podem Illes Balears i Més per Mallorca presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que reclami al Govern de l'Estat Espanyol i a la

Comissió Europea que facin públics els acords ja tancats i

l'estat actual de les negociacions, respecte a l'Acord

Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).

2. La mateixa reclamació cal fer-la respecte del tractat TISA

sobre l'anomenada liberalització dels serveis i sobre el CETA,

el tractat entre la UE i el Canadà.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a declarar

les Illes Balears territori contra l'aplicació de l'Acord

Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) i insta, així mateix,

el Govern de l'Estat a manifestar davant la Comissió Europea

el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació

Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió

Europea i Estats Units.

4. El Parlament insta el Govern de l'Estat a enviar als grups

polítics els diferents esborranys negociats a cada ronda i a

celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació

Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les

negociacions.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

demanar al Govern de l'Estat que no ratifiqui qualsevol Tractat

de Lliure Comerç amb EUA que comporti una rebaixa dels

drets laborals o socials, una cessió de sobirania o riscos

mediambientals, sanitaris o de seguretat per als consumidors.

6. El Parlament traslladarà aquests acords al Ministeri d'Afers

Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups

parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés i el Senat

espanyol.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

Pel GP MÉS per Menorca:

Patrícia Font i Marbán.

Nel Martí i Llufriu.

Pel GP MÉS per Mallorca:

David Abril i Hervás.

Pel GP Podem Illes Balears:

Carlos Saura i León.

Laura Camargo i Fernández.

B)

RGE núm. 7083/15, del Grup Parlamentari Socialista, en

favor d'un servei de radioteràpia pública a les illes Pitiüses i

a Menorca, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

Durant la legislatura de govern progressista 2007-2011 es

va acordar i projectar la construcció del nou hospital de Can

Misses, que, a més d’una ampliació i modernització de les
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instalAlacions hospitalàries, incloïa una ampliació de la cartera

de serveis, entre els quals hi havia el de radioteràpia

oncològica.

Concretament, l’any 2008, els plens del Consell d’Eivissa

i del Parlament de les Illes Balears varen prendre l’acord, per

unanimitat de tots els grups polítics, d’instar el Govern de les

Illes Balears que en el projecte del nou hospital Can Misses

d’Eivissa hi figuràs la unitat de radioteràpia, així com la posada

en marxa del servei, si era possible, des del moment de la seva

inauguració.

L’any 2010 es varen iniciar les obres de construcció del nou

hospital de Can Misses, amb la previsió de la finalització de la

primera fase el 2011 i de la posada en funcionament de la

totalitat del complex el 2012, amb la inclusió de la instalAlació

d’un servei de radioteràpia.

A més a més, l'abril de 2011 el Govern de les Illes Balears

va finalitzar el Pla Funcional per a la instalAlació “d’un servei

de radioteràpia pública al nou Hospital de Can Misses

d’Eivissa”.

Tal com s’especificava en aquest pla funcional, en l’acord

i el projecte de construcció del nou hospital de Can Misses

realitzat pel govern progressista, la pretensió va ser sempre que

el servei de radioteràpia fos un servei públic, com ho és el que

es presta actualment a tots els ciutadans de les nostres illes a

l’hospital de referència de Son Espases.

Aquesta premissa, però, va desaparèixer amb l’arribada al

govern autonòmic del Partit Popular (2011). El nou equip de

govern, tot i continuar amb l’execució de les obres de

construcció del nou Can Misses i ampliar a l’illa de Menorca

la voluntat de prestar el servei de radioteràpia, va decidir que

aquest es prestàs a través d’una empresa privada, el qual va ser

adjudicat i actualment la seva prestació està pendent d’inici,

amb una acumulació de diversos mesos de retard.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les

Illes Balears que informi públicament i de forma urgent sobre

l'estat d'execució de les obres que es realitzen a l'Hospital de

Can Misses per oferir el servei de radioteràpia, i que verifiqui,

certifiqui i doni compte del compliment dels estàndards de

qualitat de la construcció del búnquer en què s'instalAlaran els

equips per prestar aquest nou servei.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a avaluar i informar sobre la viabilitat jurídica i

econòmica de la prestació directa i pública del servei de

radioteràpia a les illes Pitiüses i Menorca.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

C)

RGE núm. 7147/15, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta

per les Illes Balears, relativa a aixecament de la congelació de

la carrera professional als sanitaris i recuperació progressiva

a partir de 2016, 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 El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

La carrera professional del personal sanitari és un dret

reconegut per l’ordenament jurídic vigent.

Així, l’article 41 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de

cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, reconeix

aquest dret dels professionals a progressar de forma

individualitzada. Els criteris per poder acollir-se a aquest dret

(formació, docència, investigació, compromís amb

l’organització, ...) vénen establerts a l’article 40 de la Llei

55/2003 de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis

de Salut.

A les Illes Balears des del primer acord de reconeixement

de la carrera professional dels sanitaris adoptat pel Consell de

Govern de 22 de desembre de 2006, el desenvolupament de la

carrera professional ha estat una carrera d’obstacles amb alguns

avanços parcials, amb congelacions i retallades. A les Balears

ni tots els treballadors amb aquest dret s’han pogut acollir a la

carrera professional ni els que s’hi han pogut acollir han pogut

aconseguir el dret en la seva totalitat.

Els mesos d’abril i maig de 2015 es va arribar a un nou

acord per recuperar progressivament la carrera professional

establint-se uns increments econòmics. El 25 de setembre de

2015 el Consell de Govern va suspendre els acords adoptats i

va congelar de nou la carrera professional.

Per aquests motius el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. Instar el Govern balear a aixecar la congelació de la carrera

professional i negociar la seva implantació progressiva amb el

personal sanitari encara que sigui variant els acords d’abril i

maig del 2015.

2. Instar el Govern balear a evitar la conflictivitat social amb el

personal sanitari obrint-se una negociació a la Mesa Sectorial

de Salut per a la recuperació parcial, progressiva i consensuada

per a 2016 de la carrera professional.

3. Instar el Govern balear a incloure als pressuposts generals

per a l’exercici 2016 una partida per fer front al necessari

increment per carrera professional.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

La diputada:

M. Antònia Sureda i Martí.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.
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D)

RGE núm. 7237/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a accions urgents de millora d'abastiment

d'energia elèctrica a l'illa de Formentera, davant la Comissió

de Medi Ambient i Ordenació Territorial, pel procediment

d'urgència.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i Podem Illes Balears presenten la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel

procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: S'ha produït un canvi

legislatiu en l'àmbit del sector elèctric en territoris insulars que

pot endarrerir substancialment l'adequació i l'ampliació de

potència de l'única central de distribució elèctrica de l'illa de

Formentera. Aquest fet genera problemes de salut als veïns i

veïnes de la zona on es troba ubicada i posa en perill la qualitat

i la continuïtat de l'abastiment energètic de l'illa.

L'abastiment energètic a l'illa de Formentera prové de la

interconnexió de dos cables elèctrics subaquàtics que uneixen

les Pitiüses. Els cables daten dels anys 1972 i 1980, i tenen una

potència de 9 i 18 MW respectivament.

Aquests dos cables es troben en ple rendiment, però en

l'actualitat, REE, operador del sistema elèctric a l'Estat, en la

seva planificació per al període 2015-2020, preveu la seva

substitució per dos nous cables de 50MW que permetran una

major fiabilitat i una major instalAlació de potència per abastir

l'augment important de demanda que es produeix a l'illa,

especialment als mesos d'estiu.

Pel que fa a la producció complementària d'energies

renovables, des de l'any 2007 es compta amb una estació

d'energia solar de propietat privada amb potència estimada

d'1MW que injecta la totalitat de la producció al sistema

general.

Per altra banda, a Formentera existeix una única estació de

distribució titularitat d'Endesa Distribución Eléctrica, SLU que

es troba a l'entrada d'Es Ca Marí, on conflueixen

simultàniament activitats d'ús industrial, d'allotjament turístic

i l'ús residencial.

Aquesta estació compta amb una turbina de gas que data de

l'any 99 i que permet una potència màxima de 14,5MW. En els

mesos d'estiu quan la demanda es duplica i triplica respecte de

l'hivern, l'empresa incorpora un total de fins a 11 grups

electrògens addicionals per garantir el subministrament a tota

l'illa. En els mesos punta, Formentera requereix una potència

mínima d'entre 23 i 24 MW.

Aquest fet suposa un nombre important d'impactes

econòmics i ambientals, perquè d'una banda es dóna un

sobrecost per transport d'una mitjana de deu camions de gasoil

que diàriament s'han de transportar des de l'illa d'Eivissa, i una

major generació de remors i emissions que pertorben greument

la qualitat de vida dels residents que viuen en les

immediacions.

Fruit d'aquests impactes, l'Associació de Veïns d'Es Ca

Marí fa uns anys que ha iniciat accions legals contra els

responsables de l'explotació del servei, per denunciar

presumptes incompliments de la normativa sectorial d'aplicació

a aquesta activitat; especialment en allò referent a normativa

acústica i d'emissions a l'atmosfera.

Bona part d'aquests veïns i veïnes estan presentant

símptomes d'estrès agut com a conseqüència de les condicions

de funcionament de l'estació, i estan aportant proves mèdiques

a l'expedient judicial que han iniciat com a part dels documents

de prova.

El Consell Insular de Formentera s'ha fet ressò de les seves

demandes continuadament, exigint als òrgans competents en

planificació energètica la necessitat d'exigir millores d'urgència

a l'estació de distribució de Formentera per tal de reduir el

conjunt d'impactes provocats per l'obsolescència de la dita

estació.

En aquest sentit també s'ha de prendre en consideració que

Endesa Distribución Eléctrica, SLU ha entrat a tràmit un

projecte de modernització de la planta que passa per la

instalAlació de dues noves turbines de gas d'última generació,

que permetrien ampliar la cobertura del sistema evitant recórrer

a equips de reforç, i garantirien unes millores importants pel

que fa a insonorització i a reducció emissions.

Aquesta actuació es troba condicionada per l'obtenció per

part d'Endesa Distribución Eléctrica, SLU, de la “resolució de

compatibilitat” que ha d'atorgar el Ministeri d'Indústria,

Energia i Turisme atenent les lleis del sector elèctric vigents.

L'obtenció d'aquesta autorització es troba condicionada a

l'estudi de necessitat de cobertura que l'operador haurà de

lliurar al Ministeri d'aquí a finals del present any; i en tot cas,

qualsevol ampliació de potència en els territoris insulars

passarà per un procés de concurrència pública que

previsiblement ajornarà de forma important l'execució de les

millores necessàries que garanteixin el dret a un recurs tan

bàsic i necessari com és l'energia elèctrica.

Donat que la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la

qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, a

l'article 35 determina com a competència exclusiva, “les

InstalAlacions de producció, distribució i transport d’energia,

quan el transport no surti de la comunitat i el seu aprofitament

no afecti una altra comunitat autònoma, respectant el que

estableix el número 25 de l’apartat 1 de l’article 149 de la

Constitució.

Atès que el Decret 33/2015, de 15 de maig, d'aprovació

definitiva de la modificació del Pla Director Sectorial Energètic

de les Illes Balears, s'ha modificat regulant nous usos i

aprofitaments del territori per autoritzar noves instalAlacions

d'energies renovables, que en el cas de Formentera, a curt i mig

termini, no permetran reduir la dependència de l'estació

elèctrica d'Es Ca Marí.

Per aquest motiu els grups parlamentaris esmentats

proposen la següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que dins el seu àmbit competencial, continuï exigint a

Endesa Distribución Eléctrica, SLU totes les mesures adients

per garantir una major eficiència del funcionament de la seva

estació elèctrica a Formentera pel que fa a aïllament acústic,

reducció de les emissions a l'atmosfera i control de la seva

qualitat, així com qualsevol altra mesura que suposi un millor

rendiment ambiental de l'estació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri

d'Indústria, Energia i Turisme que demani la tramitació

d'urgència de tots els procediments administratius previstos en

la Llei 17/2013, de 29 d'octubre, de garantia de

subministrament en els sistemes insulars, i en el Decret

738/2015, de 31 de juliol, per tal d'agilitar les autoritzacions

que permetin la garantia de subministrament elèctric de qualitat

a l'illa de Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears trasllada al conjunt dels

senadors i senadores autonòmics, que en l'àmbit de la seva

potestat iniciïn les actuacions i gestions necessàries per facilitar

la tramitació per urgència de l'actuació referida en el punt

anterior.

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

Pel GP Mixt:

Sílvia Tur i Ribas.

Pel GP Socialista:

Pilar Costa i Serra.

Pel GP MÉS per Mallorca:

David Abril i Hervás.

Pel GP MÉS per Menorca:

Nel Martí i Llufriu.

Pel GP Podem Illes Balears:

Laura Camargo i Fernández.

E)

RGE núm. 7241/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a rebuig del decret

d'autoconsum d'energies renovables, davant la Comissió de

Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca presenten

la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

El passat divendres 9 d'octubre el Govern d'Espanya va

aprovar el Reial Decret que estableix les condicions

tecnicoeconòmiques de l'autoconsum d'energies renovables,

que ens consolida com l'Estat més restrictiu del món pel que fa

a la regulació de l'autoconsum. L'objectiu d'aquest reial decret

no és impulsar la generació d'energia renovable sinó al contrari,

minimitzar la pèrdua d'ingressos que per aquesta modalitat de

generació es podria causar a les grans companyies elèctriques.

El Reial Decret no permet a l'autoproductor vendre

l'excedent d'energia generat, i obliga que siguin les companyies

elèctriques les que atorguin el permís a les instalAlacions

particulars. Però el més greu de tot és que manté el conegut i

polèmic «impost al sol», que consta d'una part fixa que es paga

simplement pel fet de produir energia, i una segona part que

pagaran les persones autoconsumidores amb una potència

contractada superior als 10 kW.

Per altra banda, el Reial Decret estableix que si hi ha

excedent d'energia per part d'una instalAlació que fos vessat a la

xarxa, el ciutadà o la ciutadana no rebria a canvi cap

contraprestació econòmica a pesar del benefici que genera al

sistema. A més, s'ha de demanar permís a les companyies

elèctriques per a la instalAlació, la qual cosa converteix aquestes

multinacionals en jutge i part, fet que facilitarà que posin tots

els obstacles possibles al desenvolupament de l'autoconsum.

Tot i que en el cas de les nostres illes (amb un tracte

diferent per a les Pitiüses en relació amb Menorca i Mallorca),

hi ha exempcions i reduccions per a instalAlacions de menys de

10 kw, es continua amb una inseguretat jurídica brutal que

hipoteca qualsevol possibilitat d'inversió productiva en energies

netes i, sobretot, les possibilitats de desplegar un horitzó de

generació amb renovables que s'acosti als objectius establerts

a nivell espanyol i europeu.

Per tot això, els grups MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el Reial Decret

900/2015 de 9 d'octubre, que representa la normativa més

restrictiva pel que fa a l'autoconsum de renovables de tot el

planeta, i frena el necessari desenvolupament de les energies

netes a les nostres Illes i a tot l'Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a

derogar de manera immediata el Reial Decret 900/2015, de 9

d'octubre, i a deixar de subordinar la política energètica als

interessos de les grans companyies elèctriques.

Palma, a 13 d'octubre de 2015.

Pel GP MÉS per Mallorca:

David Abril i Hervás.

Pel GP MÉS per Menorca:

Nel Martí i Llufriu.

F)

RGE núm. 7245/15, del Grup Parlamentari El Pi-proposta

per les Illes Balears, relativa a consolidació de l'estat de

liquidació dels pressuposts i establiment de mecanismes

perquè totes les entitats dependents de la CAIB trametin els

comptes i les informacions a la Sindicatura de Comptes de les

Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

Atès que la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha

emès informes on considera una limitació per a la seva tasca de

fiscalització i control dels comptes públics el fet que la

comunitat autònoma de les Illes Balears (CAIB) no consolidi
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l’estat de liquidació del pressupost i del resultat de l’exercici,

el balanç i el compte del resultat economicopatrimonial del

Compte de l’Administració de la CAIB amb els comptes anuals

de les entitats que formen part del seu perímetre de

consolidació ja que considera que aquesta informació és molt

rellevant pels efectes que pot tenir en el Compte de

l’Administració general de la CAIB.

Atès que la presentació dels estats consolidats anteriorment

indicats no és exigible per la normativa vigent però d’acord

amb l’article 3 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de

l’Administració de la CAIB, aquesta ha d’actuar amb

objectivitat i transparència tot facilitant la participació dels

ciutadans en els assumptes públics. En conseqüència, resulta a

efectes d’objectivitat, transparència i participació molt

convenient que aquests estats consolidats siguin elaborats.

Atès que dels informes de la Sindicatura de Comptes de les

Illes Balears es desprèn que hi ha entitats del sector públic

instrumental de la CAIB, sobretot, vinculades i relacionades

que no trameten la documentació que els requereix la

Sindicatura, cosa que provoca que la seva tasca de fiscalització

no sigui tant completa com seria desitjable.

Per aquests motius el Grup Parlamentari el Pi-Proposta per

les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. Instar el Govern balear a elaborar la consolidació de l’estat

de liquidació dels pressuposts i del resultat de l’exercici el

balanç i el compte del resultat economicopatrimonial del

Compte de l’Administració de la CAIB amb els comptes anuals

de les entitats que formen part del seu perímetre de

consolidació.

2. Instar el Govern balear a establir els mecanismes o canvis de

l’ordenament jurídic que garanteixin que totes les entitats del

sector públic instrumental de la CAIB trametin la informació

preceptiva a la Sindicatura de Comptes.

Palma, a 15 d'octubre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

G)

RGE núm. 7334/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projecte d'alta tensió a Alcúdia, davant la Comissió

de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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 principal denúncia que plantegen les persones que

resideixen en les zones limítrofes a les instalAlacions d’alta

tensió és la possible repercussió que la contaminació

electromagnètica produïda per aquestes xarxes pugui tenir en

la seva salut.

Efectivament, la incidència en la salut de les persones ha

estat el principal detonant del clima d’alarma social que

propugna l’eliminació de les línies, mitjançant el seu

soterrament o desviament a altres zones no residencials.

Si bé no hem trobat dins la informació científica i tècnica

evidències que l’exposició a camps electromagnètics generats

per les línies elèctriques sigui la causa directa de certes

patologies cancerígenes, diversos organismes supranacionals i

internacionals han volgut advertir de manera cautelar dictant

recomanacions sobre les distàncies que hi ha d'haver entre els

camps electromagnètics i les zones en que les persones visquin.

La coexistència entre les línies i les edificacions genera una

tensió entre els veïnats que ha de tenir una resposta adequada

per part dels poders públics mitjançant l’establiment d’acords

que serveixin per garantir una adequada política de soterrament

o de desviament, principalment en aquells punts d’especial

sensibilitat com són els centres escolars, hospitals o d’altres

zones d’ús públics.

A Espanya, el reglament de Línies d’Alta Tensió, a l'article

25, estableix unes distàncies que es poden considerar

insuficients per evitar les possibles afeccions sanitàries

derivades d’una exposició continuada a camps electromagnètics

de baixa freqüència.

És per aquest motiu que el 2001 la Federació Espanyola de

Municipis i Províncies va recomanar que es tornàs definir el

Reglament per “redefinir unes distàncies mínimes de seguretat

des de les línies d’alta tensió a edificis, habitatges o

instalAlacions d’ús públic”.

Un exemple que escenifica molt bé el rebuig de la població

vers la instalAlació de xarxes elèctriques d’alta tensió el trobam

en l’oposició dels pares i les mares d’alumnes del colAlegi

públic Norai d’Alcúdia i de l’escoleta d’educació infantil Rei

en Jaume i colAlegi S’Albufera que s’han oposat que les obres

que està efectuant Red Eléctrica per instalAlar una xarxa d’alta

tensió entre Sant Martí i la subestació d’Alcúdia passés pels

carrers on estan ubicat els centres escolars.

La mobilització dels pares i les mares va aconseguir que

l’ajuntament ordenàs la paralització, durant un període de tres

mesos, d’aquesta instalAlació en els carrers que envolten

l’escola, mentre s’estudia un traçat alternatiu allunyat del casc

urbà. Una paralització que ha caducat i que pot posar novament

en marxa les obres previstes en el projecte inicial.

Per tots aquests motius, 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, en el marc de les seves competències, a garantir una

protecció adequada a les persones pels efectes que els camps

electromagnètics puguin tenir sobre la salut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a impulsar un acord entre la Conselleria de Territori,

Energia i Mobilitat, l’Ajuntament d’Alcúdia i l’empresa que

realitza la instalAlació de la línia d’alta tensió que va des de

Sant Martí fins a la subestació d’Alcúdia, amb l’objectiu

d’aconseguir un traçat alternatiu que eviti el cablejat en els
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carrers on estan ubicades l’escola d’educació infantil Rei En

Jaume, el colAlegi S’Albufera i l’escola de Primària Norai.

Palma, a 15 d'octubre de 2015.

La diputada:

Conxa Obrador i Guzmán.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

H)

RGE núm. 7359/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures contra la pobresa energètica, davant la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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.

Una de la nostra tasca en aquesta legislatura té com a

objectiu recuperar el nivell de benestar que s'ha perdut i

proposar mesures urgents de rescat ciutadà per evitar situacions

de pobresa.

Aquestes mesures estan incloses als acords pel canvi. Es

calcula que entre un 10 i un 15% de les famílies de les Illes

Balears sofreixen problemes de pobresa energètica. Aquests

problemes augmenten amb l'arribada de l'hivern, que està a

punt de començar. Per aquest motiu, considerem que és de

caràcter urgent dur a terme una sèrie de mesures que minimitzin

aquest tipus de problemes a les famílies de les Illes Balears.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta

la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a crear una comissió mixta Govern, consells,

ajuntaments i entitats socials, que tingui com a finalitat

analitzar i quantificar la problemàtica real quant a pobresa

energètica als nostres municipis i poder proposar les mesures

necessàries per palAliar-la.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a agilitar les mesures necessàries, incloent-hi la partida

pressupostària suficient per fer front a les necessitats de manera

que garanteixin que les famílies amb menys recursos no

sofreixin talls de subministrament elèctric durant l’hivern.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La diputada:

Silvia Limones i Costa.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

I)

RGE núm. 7391/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a fiscalització prèvia a Ib-salut, davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

El Servei de Salut és un organisme autònom de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

Des de la seva creació, la seva activitat econòmicofinancera

s’ha subjectat a control d’auditoria externa (ja sigui per

empreses auditores privades o bé per la Sindicatura de Comptes

de les Illes Balears) i, en tot cas, la Intervenció General de la

comunitat autònoma exerceix un control posterior de la seva

activitat econòmicofinancera.

No obstant l’esmentat anteriorment, els informes externs

sempre han conclòs en limitacions a l’abast que impedien

emetre opinió i els controls financers de la Intervenció General

han posat de manifest el constant incompliment dels principis

de contractació pública, però sempre amb caràcter posterior.

Com a mesures de control intern necessàries per corregir les

esmentades limitacions i incompliments, a la passada

legislatura es van adoptar diverses decisions tendents a millorar

els sistemes de contractació del Servei de Salut i així, entre

altres mesures:

• Acord del Consell de Govern de 28 d’octubre de 2011

d’extinció i integració en el Servei de Salut de les

fundacions públicosanitàries.

• Es va crear la central de compres de contractació del Servei

de Salut, el que va permetre estalviar costos i una major

subjecció a procediments de contractació pública de

subministres i serveis.

• Projecte HERMES-SAP, plenament operatiu des de juny de

2014, de la gestió de nòmina de l'Ib-salut als efectes de

mitigar els riscs d’error i irregularitats en la gestió i

comptabilització de la nòmina del Servei de Salut.

• Progressiva eliminació en les successives lleis de

pressuposts dels exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015 dels

crèdits ampliables.

• El Consell de Govern en data 14 de juny de 2013 subjectà

a fiscalització prèvia de la Intervenció General els

procediments de contractació d’import superior a 500.000

i.

Respecte d’aquesta darrera mesura l’Informe de la

Sindicatura de Comptes relatiu al Compte General del Servei

de Salut en l’exercici 2013 assenyala en la seva pàgina 134:

“Per Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2013,

de mesures relatives al control intern de la gestió

economicofinancera en l’àmbit del Servei de Salut de les

Illes Balears, s’implanta la fiscalització prèvia limitada

respecte de tots els centres i programes pressupostaris de

l’Ib-salut, pel que fa als expedients de despesa de quantia

superior a 500.000 euros, amb efectes a partir de l’1 de

juliol. Aquest fet suposa una millora del control intern de

l’IBSalut respecte a l’exercici 2012”.



504 BOPIB núm. 16 -  23 d'octubre de 2015

Amb l’objectiu de continuar millorant els processos de

control intern al Servei de Salut, en especial a la seva àrea de

contractació, 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 ampliar la fiscalització prèvia en el Servei de Salut a

aquells expedients administratius de contractació de béns i

serveis d’imports superiors a 100.000 euros.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que, als efectes de l’anterior, en el termini màxim de

dos mesos presenti al Parlament de les Illes Balears, per al seu

debat i consideració, un pla d’actuacions per a la progressiva

implantació de la fiscalització prèvia en els expedients de

contractació de béns i serveis del Servei de Salut amb expressió

de quins mitjans personals i materials són necessaris per a

aquesta finalitat, tant en la Intervenció General de la comunitat,

com en els serveis de contractació dels Servei de Salut,

expressant-ne, igualment, el cost i els terminis per a la seva

implementació.

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 4698/15, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a política en matèria de medi ambient.

La política ambiental en matèria de protecció d’espais i

conservació de la biodiversitat està orientada a plantejar els

ecosistemes naturals com a base i fonament de la vida. És per

tant una qüestió essencial la protecció, conservació i gestió dels

hàbitats, lloc on viuen les espècies, entre elles nosaltres els

humans.

En primer lloc, desenvolupar la Directiva Hàbitats

mitjançant la qual es crea la Xarxa Natura 2000. Aquesta és

una figura de protecció dels espais naturals basada en la

caracterització dels hàbitat mitjançant estudis i la proposta de

gestió per garantir el seu bon estat de manteniment. En aquesta

línia s’aprovaran els plans de gestió ZECS que encara

manquen.

En compliment dels acords de governabilitat: ampliar el

Parc Nacional de Cabrera per tal d’incloure hàbitat d’aigües

profundes no recollits sota cap figura de protecció de l’Estat;

crear el Parc Natural d’Es Trenc i salobrar de Campos;

aprovació d’un decret per garantir la protecció dels hàbitats de

posidònia oceànica.

Es vol retornar la dignitat als espais naturals protegits,

tornar a posar -en la mesura de les possibilitats- mitjans

econòmics i tècnics per a la gestió dels espais. En la passada

legislatura s’ha prescindit d’un 25% dels treballadors dels

espais naturals protegits, i això es reflecteix en greus

mancances en la gestió, mentre els usuaris continuen visitant

aquests espais emblemàtics.

Es treballarà en diàleg amb les diferents institucions

ambientals i també amb els actors clau de la conservació dels

espais. Igualment es vol treballar juntament amb turisme per tal

de fomentar el turisme respectuós amb l’entorn, la qual cosa

repercutirà amb la millora de la visita i la millor conservació

del hàbitats. 

Es vol fer del medi ambient un sector econòmic a l’alça,

amb la creació de llocs de feina sostenibles, que enlloc de crear

riquesa a costa de destruir l’entorn, aconsegueixen incrementar

el nivell de vida dels ciutadans, gràcies a cuidar els ecosistemes

naturals.

La pretensió última és crear de les Illes vertaders laboratoris

vivents de sostenibilitat, i un exemple a seguir per a la resta

d’illes del Mediterrani.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 4799/15, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a política en matèria de residus.

En residus volem capgirar les actuacions públiques amb la

finalitat d’activar la recollida selectiva, la reducció de la

producció de fems, el reciclatge i la reutilització. Per això

proposarem una llei autonòmica per a la gestió sostenible de

residus. Ara bé, no cal perdre de vista que les competències en

la gestió de residus no perillosos està transferida als consells

insulars. És per això que, mantenint un respecte absolut pel que

fa a la seva autonomia en aquesta matèria, seran els mateixos

consells qui decidiran si en volen importat o exportar. En

aquest sentit el Govern només té competències pel que fa a la

supervisió i vistiplau del trasllat de residus des de o cap a

països de la Unió Europea, així com les dels trasllats a l’interior

de l’Estat i la inspecció i, en el seu cas, sanció derivada dels

citats règims de trasllats.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 4802/15, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a pla per evitar desnonaments.

Aquest Govern treballa des de l’inici d’aquesta legislatura

per poder fer efectiu el dret a l’habitatge per als ciutadans i

ciutadanes amb una regulació que ens permetrà aconseguir-ho

i actuar contra qui ho obstaculitzi.

Totes les decisions que prengui aquest Govern seran per i

amb la gent. Per això, també convocarem la Mesa de

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-008.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=23
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l’Habitatge (convocada per darrera vegada el 2012), que ha

d’esdevenir el mar en el qual , amb la participació de les

entitats socials més directament vinculades amb la problemàtica

de l’habitatge i la crisi econòmica, es puguin plantejar

iniciatives i articular polítiques que donin solucions reals al

problema de l’habitatge.

I com a conseqüència de tot aquest treball, el Govern

acabarà tramitant la nova llei d’Habitatge que regularà aquesta

problemàtica de l’accés a un habitatge digne i desenvoluparà

les mesures òptims per evitar desnonaments. Tot això tenint en

compte tots els sectors socials i molt especialment aquells que

no poden afrontar les despeses essencials.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 4805/15, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a nou pla d'indústria.

L’economia de les Illes Balears té una característica

fonamental que és la solidesa més enllà de la participació del

sector serveis i el sector de la construcció. Per tant, l’objectiu

general és portar a terme actuacions que garanteixin l’evolució

econòmica dels sectors que es troben fora del nucli dur

d’activitat del nostre arxipèlag. Amb aquest objectiu, des

d’aquesta conselleria apostem per una estratègia que prioritzarà

l’enfortiment de la indústria tradicional actual, l’impuls de

noves indústries alternatives que generin major nivell de valor

afegit, el foment de la internacionalització del teixit empresarial

i l’increment de la demanda interna de productes locals.

Pel que fa al desenvolupament del nou Pla d’Indústria, les

accions que es realitzin es faran dins d’un marc de profund

diàleg social. És per això que, en primer lloc, s’està efectuant

una intensa roda de reunions amb tots els sectors implicats per

tal de recopilar informació de la situació actual de cada un

d’ells i detectar quines són les seves necessitats.

El conseller de treball, Comerç i Indústria:

Iago Negueruela i Vázquez.

Ordre de Publicació

E)

A les Preguntes RGE núm. 4841/15 a 4845/15 i 4881/15 a

4885/15, presentades per la diputada M. Montserrat Seijas i

Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives

a productivitat a Son Espases 2011 a 2015 i a productivitat a

Gerència d'Atenció Primària 2011 a 2015.

Atès el gran volum de la documentació solAlicitada, us

comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sra. M.

Montserrat Seijas i Patiño 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.

La consellera de Salut:

Patricia Juana Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 5055/15, presentada pel diputat

Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a incidències en el depòsit receptor d'aigua dessalada.

En resposta a la seva pregunta, l’informem que:

En data 29 d’abril de 2005 es firmà entre el Ministeri de

Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears un conveni de

colAlaboració per a l’execució d’obres hidràuliques d’interès

general a les Illes Balears que contemplava el projecte,

finançament, execució i explotació de les següents dessaladores

d’aigua marina: Badia d’Alcúdia, Santa Eulària des Riu,

Ciutadella de Menorca i Andratx. D’elles sols han estat rebudes

les dessaladores d’Andratx i de la Badia d’Alcúdia.

La dessaladora de Ciutadella està pendent de recepció per

part del Govern de les Illes Balears, en estar en litigi

l’Administració General de l’Estat amb el concessionari.

A l’actualitat hi ha un dictamen del Consejo de Obras

Públicas emès el dia 3 de juny de 2015 en el qual es reconeix

el dret de la concessionària, EDAM SANTA EULÀLIA UTE,

a ser indemnitzada per danys i perjudicis amb quantitat de

24.036.386, 01 i, més l’actualització que correspongui.

Aquest dictamen, a la seva vegada, està pendent del

dictamen del Consell d'Estat.

El depòsit receptor d’aigua dessalada es troba integrat dins

les obres de la dessaladora de Santa Eulàlia.

La clàusula quarta de l’esmentat conveni de colAlaboració

diu: “La ejecución de las obras se efectuará por el

concesionarios bajo al supervisión y control del Ministerio de

Medio Ambiente. Esta funciones se entienden referidas no sólo

a la ejecución material de las obras e instalaciones, sino

también a les aspectos económicos de la concesión. A tal efecto

el director de la ejecución del contrato será nombrado por el

Ministerio de Medio Ambiente”

Per tot això, la direcció de les obres correspon al Ministeri

de Medi Ambient, no tenint constància a l’Agència Balear de

l’Aigua i de la Qualitat Ambiental d’incidències en el dipòsit

d’aigua construït a Santa Eulàlia del Riu.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 5056/15, presentada pel diputat

Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a execució del bombament de l'aigua dessalada del

dipòsit de Santa Eulàlia.

En resposta a la seva pregunta, l’informem que:

En data 29 d’abril de 2005 es firmà entre el Ministeri de

Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears un conveni de

colAlaboració per a l’execució d’obres hidràuliques d’interès
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general a les Illes Balears que contemplava el projecte,

finançament, execució i explotació de les següents dessaladores

d’aigua marina: Badia d’Alcúdia, Santa Eulària des Riu,

Ciutadella de Menorca i Andratx. D’elles sols han estat rebudes

les dessaladores d’Andratx i de la Badia d’Alcúdia.

La dessaladora de Ciutadella està pendent de recepció per

part del Govern de les Illes Balears, en estar en litigi

l’Administració General de l’Estat amb el concessionari.

A l’actualitat hi ha un dictamen del Consejo de Obras

Públicas emès el dia 3 de juny de 2015 en el qual es reconeix

el dret de la concessionària, EDAM SANTA EULÀLIA UTE,

a ser indemnitzada per danys i perjudicis amb quantitat de

24.036.386, 01 i, més l’actualització que correspongui.

Aquest dictamen, a la seva vegada, està pendent del

dictamen del Consejo de Estado.

Per poder connectar la dessaladora de Santa Eulàlia amb la

xarxa d’abastiment en alta d’Eivissa se considera necessari

realitzar una actuació que consistiria en executar una conducció

de 400 mm de diàmetre d’un 400 metres i una estació de

bombeig per a aquesta conducció. Així mateix seria necessari

executar l’escomesa elèctrica de l’esmentada estació

d’impulsió.

A l’àrea de construcció i gestió d’abastiment i dessalació de

l’ABAQUA no s’ha iniciat la redacció del projecte de les

infraestructures esmentades en el paràgraf anterior.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

H)

A les Preguntes RGE núm. 5062/15 i 5063/15, presentades

per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ajudes de lloguer

d'habitatges (I i II).

A la convocatòria d’ajudes de lloguer en el marc del Pla

Estatal 2013-2016 s’han presentat 2.050 solAlicituds.

No s’ha pagat cap ajuda perquè els expedients es troben en

tramitació.

El termini màxim per dictar i notificar resolució definitiva

de concessió de l’ajuda, d’acord amb el disposat a l’article 23

de la resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i

Territori per la qual es convoquen les ajudes de lloguer, és de

6 mesos a comptar des de la finalització del termini per a

presentar solAlicituds, és a dir, el 8 de novembre de 2015.

Actualment, en el procediment, els interessats estan en termini

de presentació dels documents o esmenar deficiències que

s’hagin requerit.

En tot cas, s’ha de tenir en compte, que el termini per

presentar les solAlicituds va acabar el 8 de juny de 2015 i que el

nombre de solAlicituds presentades accedeix a més de 2.000.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

I)

A les Preguntes RGE núm. 5264/15 a 5266/15, presentades

pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a import de les operacions

comunicades per la Intervenció General de l'Estat (I a III).

Agost 2015

Àmbit Total pendent de

pagament (milers

d'euros)

Sanitat 174.212,76

Educació 6.122,89

Serveis Socials 961,83

Resta 20.353,09

Juny 2015

Àmbit Total pendent de

pagament (milers

d'euros)

Sanitat 132.188,13

Educació 7.234,45

Serveis Socials 908,43

Resta 21,737, 72

Juliol 2015

Àmbit Total pendent de

pagament (milers

d'euros)

Sanitat 153.128,20

Educació 10.181,84

Serveis Socials 1.437,77

Resta 21.717,52

En cas que vulgueu obtenir informació amb més detall, la

podeu consultar a la seu de la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques (C. Palau Reial, 17).

Palma, a 7 octubre de 2015.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:

Catalina Cladera i Crespí.
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Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 5423/15, 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, 4..

El 2014 es varen obrir 915 procediments judicials en els

quals l’Advocacia de la comunitat autònoma hi intervé i que,

per jurisdiccions, sumen:

Contenciosos administratius: 526

Socials:292

Penals: 71

Civils: 23

Secció jurisdiccional del Tribunal de Comptes: 3

Ara bé, s’ha de tenir present que els advocats i les

advocades de l’Advocacia de la comunitat autònoma de les

Illes Balears han participat, durant l’any 2014, en els diferents

procediments judicials que, bé incoats en aquest any, bé incoats

en anys posteriors, es mantenien vius durant l’any al qual es

refereix la pregunta i que, per tant, són molts més.

Palma, a 7 d’octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 5547/15, presentada pel diputat

Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a cost de la subvenció al túnel de

Sóller.

El cost econòmic de la subvenció del Túnel de Sóller per a

2014 fou d'1.481.004,01 euros.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 5593/15, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a implantació del gas a Mallorca.

Cal diferenciar entre xarxa de transport i xarxa de

distribució.

Xarxa de Transport a Mallorca

Gasoducte entre Mallorca (des de Manacor fins a

Capdepera) per continuació amb submarí cap a Menorca: la

planificació energètica estatal preveu la construcció d’un

gasoducte terrestre i submarí de transport entre les Illes de

Mallorca i Menorca.

Aquesta infraestructura figura com a categoria B, pendent

d’estudi de la seva justificació(*).

Gasoducte Sant Joan de Déu-Cas Tresorer-Son Reus: en

servei (*).

Gasoducte Son Reus-Inca-Alcúdia: construcció finalitzada

i a punt de posada en servei dins enguany (*).

Gasoducte Cas Tresorer-Manacor-Felanitx: amb

autorització administrativa i actualment en fase prèvia a

construcció posada en servei prevista dins el 2016 (*).

Gasoducte Son Reus-Andratx: en servei.

Gasoducte Sant Jordi-Llucmajor: en tramitació pendent

tràmit ambiental CMAIB.

(*) Gasoductes xarxa primària competència del Govern central.

Xarxa de distribució actual a Mallorca i principals actuacions

2015/2016

Badia de Palma: gas natural, afectant els municipis de Palma,

Llucmajor (S’Arenal), Marratxí i Calvià: en servei, previsió de

posada en servei d'algunes noves urbanitzacions a Calvià, i

també canvi d’alguns subministraments de GLP a gas natural

a urbanitzacions de Marratxí.

Previsió de gasineres ( Flota EMAYA i altres).

Andratx: nova xarxa a nucli urbà en construcció amb connexió

a gasoducte SONAN.

Inca: en servei aire propanat i previsió canvi combustible a gas

natural amb antena connexió al gasoducte Son Reus-Alcúdia.

Alcúdia: connexió ramal a gasoducte i nova xarxa a zona Port,

alimentació posterior a zones en servei de Badia Muro i Can

Picafort i desmuntatge de planta GNL de Can Picafort.

Sant Llorenç-Son Servera (zona costanera ), gas natural des de

planta GNL a Cala Millor, en servei i previsió canvi d’alguns

subministraments de GLP a gas natural.

Manacor: nucli urbà en servei des de planta GNL, previsió de

connexió a gasoducte CASFEL i desmuntatge de planta GNL.

S’Illot i Portocristo: gas natural des de planta GNL de Cala

Millor, ampliació i nova xarxa respectivament.

Felanitx: posada en servei des de gasoducte CASFEL, connexió

ramal a nucli urbà, teulera i gasinera.

Portocolom: en tramitació planta GNL i xarxa nucli port.

Amb autoritzacions administratives diverses poblacions que

anualment la distribuïdora presenta memòries i també

anualment la comunicació de les extensions de posades en

servei de la xarxa (sense necessitat d’Autorització

administrativa).

Xarxa de distribució pendent de adjudicar:

Hi ha solAlicituds de dues empreses distribuïdores a

pràcticament tots els municipis que no disposen d’ autorització

administrativa.
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Pendent definició de la Comissió Consultiva, convocar

Municipis, aprovació bases i concurrència adjudicació.

Palma, a 9 d'octubre de 2015.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 5594/15, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a comissió consultiva per a la implantació

del gas a Mallorca.

Sí, per això a més de comptar amb major implicació dels

municipis afectats, volem comptar també amb la participació

ciutadana, i estudiar l'impacte de la gasificació en la consecució

2dels objectius de renovables, reduir les emissions de CO  a les

Illes Balears i reduir els costos per a les economies familiars i

dels negocis de la illa. A més d’incorporar tots els grups

parlamentaris.

Palma, a 9 d'octubre de 2015.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 5616/15, presentada per la

diputada Isabel M. Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a criteris de distribució d'espai a empreses

d'excursions a Cabrera.

Hi ha tres àmbits d'ocupació d'espais portuaris de

competència de Ports de les Illes Balears per part de les

empreses que realitzen transport colAlectiu (excursions) a

Cabrera:

Moll de Cabrera: S'autoritza únicament l'embarcament i el

desembarcament de passatgers de les diferents embarcacions

ateses les limitades dimensions del moll. El criteri aplicat és el

d'evitar superposicions horàries en l'operativa de les diferents

embarcacions.

Moll de la Colònia de Sant Jordi: A l'actualitat les cinc

embarcacions que realitzen excursions a Cabrera (utilitzant

instalAlacions de Ports IB), disposen d'autorització

d'amarrament i autorització d'embarcament i desembarcament

de passatgers a la instalAlació portuària de la Colònia de Sant

Jordi, i el criteri d'adjudicació és la solAlicitud expressa de

l'interessat i la disponibilitat d'amarrament en el moll destinat

a aquesta activitat

Locals a la Colònia de Sant Jordi: Ports IB disposa de dos

locals en el port de la Colònia de Sant Jordi, que actualment

són ocupats per les dues empreses que realitzen excursions a

Cabrera mitjançant autorització temporal. Els criteris que aplica

Ports IB per a l'ocupació de locals que es trobin disponibles són

determinar si es gestiona a través de concessió administrativa

o autorització temporal.

a) En caso de ser concessió administrativa es convoca

concurs públic per a la seva explotació.

b)En caso de ser autorització temporal es pot convocar

concurs públic o adjudicar directament als interessats, sempre

que el nombre d'interessats no sigui superior al nombre de

locals disponibles, en cas contrari es convocaria concurs públic.

En aquest cas concret, inicialment exercia l'activitat una

única empresa a la qual se li autoritzà l'ocupació d'un local.

Posteriorment amb l'aparició d'una segona empresa i havent-hi

disponibilitats d'un altre local, s'autoritzà l'ocupació d'aquest ja

que no hi havia un tercer interessat en l'ocupació dels locals.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 5686/15, presentada pel diputat

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a eliminació del copagament.

El repagament per a l'obtenció de la targeta sanitària

s'eliminarà el 31 de desembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Juana Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 5835/15, presentada per la

diputada Isabel M. Busquets i Hidalgo, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca, relativa a contractes de servei de

menjadors escolars.

En aquests moments els contractes vigents estan sotmesos

als criteris que establí el plec de condicions que atorgà el

contracte. Adjuntam el plec on es poden veure totes les

condicions que se solAlicitaren.

El conseller d'Educació i Universitat:

Martí Xavier March i Cerdà.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 5936/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera.

Des del primer dia aquesta conselleria treballa per reduir les

llistes d’espera. Els terminis d’espera per a intervencions

quirúrgiques i consultes amb l’especialista es reduiran: aplicant

criteris d’eficàcia, potenciant l’atenció primària i desenvolupant

un pla d’activitat extraordinari. 

L’objectiu marcat és deixar les llistes com a mínim als

nivells que estaven el juny de 2011.

Palma, a 14 d'octubre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.
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Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 6159/15, presentada pel diputat

Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dietes percebudes per la presidenta del Govern.

Segons les nostres dades, per part del Govern, no ha

percebut dietes per assistència als plens i a les comissions del

Parlament.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:

Catalina Cladera i Crespí.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 7095/15 (complementat amb l'escrit RGE núm.

7330/15), del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de

compareixença de la Sra. Consellera de Salut, sobre les

polítiques i els serveis públics d'assistència a la salut mental a

les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 d'octubre de 2015, conformement amb l'article 183.2 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Salut,

davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre les

polítiques i els serveis públics d'assistència a la salut mental a

les Illes Balears.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 7322/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra. Consellera de

Serveis Socials i Cooperació, sobre els fets ocorreguts

l'horabaixa del passat dia 14 d'octubre al Centre

Socioeducatiu Es Pinaret.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 d'octubre de 2015, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença urgent de la Sra. Consellera de

Serveis Socials i Participació, davant la Comissió d'Assumptes

Socials i Drets Humans, per tal d'informar sobre els fets

ocorreguts l'horabaixa del passat dia 14 d'octubre al Centre

Socioeducatiu Es Pinaret.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 100

i 101 del Reglament de la cambra, atendre la petició de

tramitació per urgència.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6042/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

7080/15, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per

Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, i accepta la

retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a actual

procés de negociació del TTIP.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 7097/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 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 Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a reducció de l'índex de pobresa a les Illes

Balears, per la pregunta RGE núm. 7390/15, relativa a mort

d'un menor al centre Es Pinaret. 

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la

Proposició de llei RGE núm. 5970/15, 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

21 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

7413/15, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,

conformement amb l'establert a l'article 98 del Reglament de la

cambra, acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-015.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-012.pdf#page=20
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a la proposició de llei esmentada, fins al proper dia 30

d’octubre de 2015.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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