
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  DL. PM . 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  29 d'octubre de 2015 IX legislatura Núm. 17  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS

A) RGE núm. 6946/15, relativa a política de nomenaments d'alts càrrecs i responsables d'empreses públiques del Govern. 526

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 6161/15, relativa a privatització d'AENA. 526

B) RGE núm. 6448/15, relativa a programes d'ajuts a les famílies. 527

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 4560/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda bàsica progressiva. 527

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE

A) RGE núm. 6762/15, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat

jurídica. 527

B) RGE núm. 6773/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a oficina

antifrau. 527

C) RGE núm. 7101/15, de la diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació de la

recaptació de l'ecotaxa. 528



514 BOPIB núm. 17 -  29 d'octubre de 2015

D) RGE núm. 6959/15, del diputat Sr. Aitor Morràs i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a negociació

del deute públic de la comunitat autònoma. 528

E) RGE núm. 6962/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a resultat

del Pla d'inspecció de treball. 528

F) RGE núm. 6961/15, de la diputada Sra. María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a dietes dels càrrecs públics. 528

G) RGE núm. 7096/15, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous càrrecs

directius de l'Hospital Son Espases. 528

H) RGE núm. 7100/15, de la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concertació de

places residencials del Consorci per a la protecció i acollida de les persones disminuïdes psíquiques profundes a les Illes Balears.

528

I) RGE núm. 7102/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús polític d'algunes

instalAlacions educatives de les Illes Balears. 528

J) RGE núm. 7094/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a alta

tensió del Port d'Alcúdia. 528

K) RGE núm. 7098/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de l'impost

de successions i donacions. 528

L) RGE núm. 7099/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova redacció de la Llei

de capitalitat de Palma. 528

M) RGE núm. 6960/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a aparcaments als

hospitals públics. 528

N) RGE núm. 7104/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris dels nous currículums.

528

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

pressupost en innovació. 528

P) RGE núm. 7390/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mort d'un menor al

centre Es Pinaret. 528

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

A) Punts 7 i 13 de la Moció RGE núm. 6946/15, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política de nomenaments

d'alts càrrecs i responsables d'empreses públiques del Govern 528

1.5. INFORMACIONS

A) Retirada del darrer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària de 20 d'octubre de 2015, relatiu a Designació dels representants

del Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 528

B) Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7084/15. 529



BOPIB núm. 17 -  29 d'octubre de 2015 515

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 5121/15, relativa a assegurar la immediata posada en funcionament de la depuradora de Cala Tarida a Eivissa.

529

B) RGE núm. 6044/15, relativa a renovació de l'emissari submarí de la Platja de Talamanca a Eivissa. 529

C) RGE núm. 6638/15, relativa a lluita enfront de la desnutrició. 529

D) RGE núm. 6079/15, relativa a projecte de les coves de Cala Blanca. 530

E) RGE núm. 6650/15, relativa a estudi sobre l'impacte de l'activitat de creuers a les Illes Balears. 530

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 5574/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions d'obtenció de la targeta sanitària. 530

B) RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans directors de comerç. 530

2.4. COMPAREIXENCES

A) Compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa

polític del Govern (RGE núm. 4206/15 i 4299/15).

530

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

A) RGE núm. 7581/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt,

balear de fosses. 531

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 7685/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda bàsica progressiva, derivada de la InterpelAlació RGE núm.

4560/15. 535

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 7445/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pendent de pagament SOIB.

536

B) RGE núm. 7482/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (1). 536

C) RGE núm. 7483/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (2). 536

D) RGE núm. 7484/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (3). 536

E) RGE núm. 7485/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (4). 537



516 BOPIB núm. 17 -  29 d'octubre de 2015

F) RGE núm. 7486/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (5). 537

G) RGE núm. 7487/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (6). 537

H) RGE núm. 7488/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (7). 537

I) RGE núm. 7489/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (8). 537

J) RGE núm. 7490/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (9). 537

K) RGE núm. 7491/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (10). 538

L) RGE núm. 7492/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats el lloc de feina dels quals  ha estat ocupat per un funcionari en comissió de serveis (11). 538

M) RGE núm. 7493/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (1). 538

N) RGE núm. 7494/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (2). 538

O) RGE núm. 7495/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (3). 538

P) RGE núm. 7496/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (4). 538

Q) RGE núm. 7497/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (5). 539

R) RGE núm. 7498/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (6). 539

S) RGE núm. 7499/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (7). 539

T) RGE núm. 7500/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (8). 539

U) RGE núm. 7501/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (9). 539

V) RGE núm. 7502/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (10). 539

W) RGE núm. 7503/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins

cessats sense que el seu lloc hagi estat ocupat (11). 540

X) RGE núm. 7504/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (1). 540

Y) RGE núm. 7505/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (2). 540

Z) RGE núm. 7506/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (3). 540



BOPIB núm. 17 -  29 d'octubre de 2015 517

AA) RGE núm. 7507/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (4). 540

AB) RGE núm. 7508/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (5). 540

AC) RGE núm. 7509/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (6). 541

AD) RGE núm. 7510/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (7). 541

AE) RGE núm. 7511/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (8). 541

AF) RGE núm. 7512/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (9). 541

AG) RGE núm. 7513/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (10). 541

AH) RGE núm. 7514/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de comissió

de serveis (11). 541

AI) RGE núm. 7515/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats (1).

541

AJ) RGE núm. 7516/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats (2).

542

AK) RGE núm. 7517/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats

(3). 542

AL) RGE núm. 7518/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats

(4). 542

AM) RGE núm. 7519/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats

(5). 542

AN) RGE núm. 7520/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats

(6). 542

AO) RGE núm. 7521/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats

(7). 542

AP) RGE núm. 7522/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats

(8). 543

AQ) RGE núm. 7523/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats

(9). 543

AR) RGE núm. 7524/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats

(10). 543

AS) RGE núm. 7525/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris cessats

(11). 543

AT) RGE núm. 7526/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris(1). 543

AU) RGE núm. 7527/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris (2). 543



518 BOPIB núm. 17 -  29 d'octubre de 2015

AV) RGE núm. 7528/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris (3). 544

AW) RGE núm. 7529/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris (4). 544

AX) RGE núm. 7530/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris (5). 544

AY) RGE núm. 7531/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris (6). 544

AZ) RGE núm. 7532/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris (7). 544

BA) RGE núm. 7533/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris (8). 544

BB) RGE núm. 7534/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris (9). 545

BC) RGE núm. 7535/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris (10). 545

BD) RGE núm. 7536/15, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció de

funcionaris (11). 545

BE) RGE núm. 7713/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions comunicades per la Intervenció General de la comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat, 1. 545

BF) RGE núm. 7714/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 1. 545

BG) RGE núm. 7715/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 2. 545

BH) RGE núm. 7714/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 3. 546

BI) RGE núm. 7717/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 4. 546

BJ) RGE núm. 7718/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 5. 546

BK) RGE núm. 7719/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 6. 546

BL) RGE núm. 7720/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 7. 546

BM) RGE núm. 7721/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 8. 546

BN) RGE núm. 7722/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 9. 547

BO) RGE núm. 7723/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 10. 547

BP) RGE núm. 7724/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 11. 547



BOPIB núm. 17 -  29 d'octubre de 2015 519

BQ) RGE núm. 7725/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions
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del pendent de pagament, 32. 550



520 BOPIB núm. 17 -  29 d'octubre de 2015

CL) RGE núm. 7746/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 33. 551
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del pendent de pagament, 39. 552

CS) RGE núm. 7753/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 40. 552

CT) RGE núm. 7754/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 41. 552

CU) RGE núm. 7755/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 42. 552

CV) RGE núm. 7756/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 43. 552

CW) RGE núm. 7757/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 44. 552

CX) RGE núm. 7758/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 45. 553

CY) RGE núm. 7759/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 46. 553

CZ) RGE núm. 7760/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 47. 553

DA) RGE núm. 7761/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les operacions

del pendent de pagament, 48. 553

DB) RGE núm. 7762/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de

pagament al Consell Insular de Mallorca. 553

DC) RGE núm. 7763/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de

pagament al Consell Insular de Menorca. 553

DD) RGE núm. 7764/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de

pagament al Consell Insular d'Eivissa. 554

DE) RGE núm. 7765/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de

pagament al Consell Insular de Formentera. 554

DF) RGE núm. 7766/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de

pagament als ajuntaments. 554
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DG) RGE núm. 7767/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de

pagament al Consell Insular de Mallorca, 2. 554

DH) RGE núm. 7768/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de

pagament al Consell Insular de Menorca, 2. 554

DI) RGE núm. 7769/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de

pagament al Consell Insular d'Eivissa, 2. 554

DJ) RGE núm. 7770/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de

pagament al Consell Insular de Formentera, 2. 554

DK) RGE núm. 7771/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de

pagament als ajuntaments, 2. 555

DL) RGE núm. 7772/15, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cost

de la paga extraordinària de 25 anys d'antiguitat a la concertada. 555

DM) RGE núm. 7773/15, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

increment pressupostari per acord a la concertada. 555

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 7861/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajuts a la tecnificació i als esportistes

d'alt nivell. 555

B) RGE núm. 7863/15, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de funció

pública. 555

C) RGE núm. 7864/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació dels acords

del Consell de Govern. 556

D) RGE núm. 7865/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears 585/2015, de 7 d'octubre. 556

E) RGE núm. 7866/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del copagament de

qualsevol tipus. 556

F) RGE núm. 7867/15, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients pendents

dels informes de la Conselleria de Medi Ambient. 556

G) RGE núm. 7868/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraccions laborals detectades

un cop realitzades les inspeccions. 556

H) RGE núm. 7869/15, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en l'avançament del

pagament de les ajudes PAC. 556

I) RGE núm. 7877/15, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a noves instalAlacions educatives. 557

J) RGE núm. 7879/15, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a custòdia

compartida. 557

K) RGE núm. 7880/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de contractació de la

Conselleria d'Educació. 557

L) RGE núm. 7882/15, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a habitatges en

lloguer social de les entitats bancàries. 557

M) RGE núm. 7883/15, del diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a autopista de

Llevant de Mallorca. 557

N) RGE núm. 7884/15, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Palau de Congressos.

557
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O) RGE núm. 7885/15, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reforma de la Llei

agrària. 558

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 7651/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt,

relativa a establiment d'una declaració d'obligacions de servei públic a les rutes aèries entre els aeroports de les Illes Balears que

estableixi una tarifa única i universal màxima de 30 euros. 558

B) RGE núm. 7652/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liquidació del deute de 241 milions d'euros contret pel Govern

d'Espanya amb el Govern de les Illes Balears vinculat als convenis en matèria de carreteres signats per ambdues administracions els

anys 1998 i 2004. 559

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de l'accessibilitat al nou Hospital Can Misses, davant la

Comissió de Salut. 560

B) RGE núm. 7653/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la composició dels comitès de coordinació

aeroportuària i de la regulació de les comissions de coordinació d'aeroport, davant la Comissió de Turisme. 560

C) RGE núm. 7672/15, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a estimació de valors solars per part de l'ATB, davant

la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 562

D) RGE núm. 7690/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al Pla de gestió presentat per la federació de confraries de

les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 563

E) RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport als centres educatius amb desequilibri social,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 563

F) RGE núm. 7692/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució justa i equitativa de les inversions públiques de l'estat

a les comunitats autònoma, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 564

G) RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a historial únic i homologat per a totes les administracions i entitats,

davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. 565

H) RGE núm. 7774/15, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a suport a l'artesania i mesures de foment

dels nostres artesans, davant la Comissió d'Economia. 565

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 5054/15, presentada pel diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

construcció del dipòsit d'emmagatzemament d'aigua de la dessaladora de Santa Eulàlia del Riu. 565

B) A les Preguntes RGE núm. 5059/15 a 5061/15, presentades pel diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relatives a pla director de carreteres tramitat pel Consell Insular d'Eivissa (I a III). 566

C) A la Pregunta RGE núm. 5079/15, presentada pel diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a control de volums de consums de pous. 566

D) A la Pregunta RGE núm. 5080/15, presentada pel diputat Sr. Damià Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a dessaladora. 566

E) A la Pregunta RGE núm. 5081/15, presentada pel diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a pous. 567

F) A la Pregunta RGE núm. 5084/15, presentada pel diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a dessaladora de Ciutadella 3. 567

G) A la Pregunta RGE núm. 5389/15, presentada per la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a immoble destinat al Centre BIT d'Alaior. 567
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H) A la Pregunta RGE núm. 5581/14, presentada pel diputat  Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per resoldre la constitucionalitat de la Llei 4/2013. 568

I) A la Pregunta RGE núm. 5582/15, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa

a estat Comissió Estat-CAIB per resoldre la constitucionalitat de la Llei 3/2013. 568

J) A la Pregunta RGE núm. 5583/15, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per resoldre la constitucionalitat de la Llei 7/2013. 569

K) A la Pregunta RGE núm. 5584/15, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a estat Comissió Estat-CAIB per resoldre la constitucionalitat de la Llei 8/2013, de pressuposts de la CAIB. 569

L) A la Pregunta RGE núm. 5585/15, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per resoldre la constitucionalitat de la Llei 4/2013. 570

M) A la Pregunta RGE núm. 5587/15, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a estat Comissió Estat-Illes Balears pe resoldre la constitucionalitat de la Llei 8/2014, del joc. 570

N) A la Pregunta RGE núm. 5588/15, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per resoldre la constitucionalitat de la Llei 10/2014. 570

O) A la Pregunta RGE núm. 5589/15, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per resoldre la constitucionalitat de la Llei 11/2013. 571

P) A la Pregunta RGE núm. 5590/15, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS pe Menorca, relativa

a estat Comissió Estat-Illes Balears per resoldre la constitucionalitat de la Llei 7/2012. 571

Q) A la Pregunta RGE núm. 5591/15, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a estat Comissió Estat-Illes Balears per resoldre la constitucionalitat de la Llei 8/2012. 572

R) A les Preguntes RGE núm. 5611/15 a 5613/15, presentades per la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup

Parlamentari Socialista, relatives a obres dels Rentadors de Maria de la Salut (I a III). 573

S) A les Preguntes RGE núm. 5614/15 i 5615/15, presentades per la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup

Parlamentari Socialista, relatives a ajudes a productora de patata els anys 2011 i 2012. 573

T) A la Pregunta RGE núm. 5617/15, presentada per la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a cost del projecte "Escaparate inteligente". 574

U) A la Pregunta RGE núm. 5619/15, presentada per la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a estat d'execució del pressupost del Consorci de la borsa de places. 574

V) A la Pregunta RGE núm. 5628/15, presentada per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

docents a la Conselleria d'Educació. 574

W) A la Pregunta RGE núm. 5633/15, presentada per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

criteris per obtenir integració. 574

X) A les Preguntes RGE núm. 5639/15 a 5647/15, 5649/15 a 5678/15 i 5688/15, presentades pel diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores extra contractades. 574

Y) A la Pregunta RGE núm. 5679/15, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes

d'espera. 575

Z) A la Pregunta RGE núm. 5681/15, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Facultat

de Medicina. 575

AA) A la Pregunta RGE núm. 5682/15, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

recuperació dels drets professionals. 575

AB) A la Pregunta RGE núm. 5684/15, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

residència per a familiars a Son Espases. 575
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AC) A la Pregunta RGE núm. 5685/15, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou

centre de salut de Can Misses. 575

AD) A la Pregunta RGE núm. 5687/15, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

mesures antiprivatitzadores. 575

AE) A la Pregunta RGE núm. 5696/15, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a bitllets d'anada i tornada Balears-Península. 575

AF) A les Preguntes RGE núm. 5737/15 a 5752/15 i 5754/15 a 5801/15,  presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup

Parlamentari Socialista, relatives a informació sobre polítiques actives a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera els anys 2011 a 2014.

576

AG) A les Preguntes RGE núm. 5802/15 a 5817/15,  presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a informació sobre Fons Europeus a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera els anys 2011 a 2014. 576

AH) A les Preguntes RGE núm. 5818/15 a 5833/15,  presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a informació sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera els

anys 2011 a 2014. 576

AI) A la Pregunta RGE núm. 5933/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a recaptació a través de l'ecotaxa. 576

AJ) A la Pregunta RGE núm. 5934/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a denúncies a Consum. 576

AK) A la Pregunta RGE núm. 5935/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a residència per a familiars a Son Espases. 577

AL) A la Pregunta RGE núm. 5937/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Hospital de Manacor. 577

AM) A la Pregunta RGE núm. 5938/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a centre de salut d'Es Banyer. 577

AN) A la Pregunta RGE núm. 5939/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a tarifes d'aparcament a Son Espases per als treballadors. 577

AO) A la Pregunta RGE núm. 5940/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per garantir la seguretat del personal sanitari. 577

AP) A la Pregunta RGE núm. 5941/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a tràmits de la targeta sanitària. 577

AQ) A la Pregunta RGE núm. 5942/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a persones integrades en el sistema informàtic sanitari de Balears. 577

AR) A la Pregunta RGE núm. 5943/15, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a obtenció de la targeta i utilització dels serveis de la sanitat pública en relació amb els europeus residents. 577

AS) A la Pregunta RGE núm. 6099/15, presentada pel diputat Damià Borrás i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

projecte d'aparador intelAligent (TIE), IV. 577

AT) A la Pregunta RGE núm. 6101/15, presentada pel diputat Damià Borrás i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

projecte d'aparador intelAligent (TIE), VI. 578

AU) A la Pregunta RGE núm. 6158/15, presentada pel diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

dietes percebudes pel vicepresident del Govern. 578

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5971/15. 578

B) Tramitació d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 5026/15. 578
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4. INFORMACIONS

A) Substitució a la Comissió de Reglament. 578

B) Llista definitiva del personal admès en el procés extraordinari d'implantació inicial de nivell de carrera professional corresponent

al personal funcionari del Parlament de les Illes Balears, amb indicació del nivell d'enquadrament i dels dies sobrers. 578

C) Nomenament de personal eventual. 579

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 16, de 23 d'octubre de 2015. 579
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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

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

RGE núm. 6946/15, relativa a política de nomenaments d'alts

càrrecs i responsables d'empreses públiques del Govern, amb

les esmenes RGE núm. 7411/15 i 7460/15, i quedà aprovada

la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears que els llocs de treball de cap de departament o

equivalents (de nivell 29 o 30) siguin de lliure designació (LD).

Excepcionalment, i de manera motivada, també ho podran ser

els caps de servei. En els  procediments de proveïment de llocs

de treball pel sistema de lliure designació s'ha d'establir un

període d'alAlegacions de cinc dies abans de procedir al

nomenament. A aquests efectes el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears que es facin les

modificacions normatives pertinents.

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

Illes Balears que s'augmenti la transparència en la designació

dels llocs de lliure designació de secretaris i secretàries

personals adscrits a Presidència o conselleries; i es facin

públics els perfils i les funcions de cadascun dels llocs de

treball, així com dels criteris mínims a tenir en compte per

ocupar-los.

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

Illes Balears que es facin públics els perfils i les funcions de

cadascun dels llocs de treball de caràcter eventual adscrits a la

Presidència i a les conselleries del Govern balear, així com els

criteris mínims a tenir en compte per ocupar-los.

4. El Parlament de les Illes Balears promourà, en el marc de

la comissió legislativa pertinent, les tasques parlamentàries

necessàries als efectes de procedir a l'adaptació de la Llei

3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de

l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

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

Illes Balears a impedir que les persones que han estat

nomenades per a un càrrec de lliure designació puguin designar

alhora al seu entorn familiars o parelles fins el segon grau de

consanguinitat o afinitat.

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

Illes Balears que es publiquin anualment les retribucions fixes

i variables dels càrrecs públics en un apartat específic de la

pàgina web del Govern de fàcil accés i lectura.

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

Illes Balears que es faci pública, en temps real, l'agenda dels

càrrecs públics.

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

Illes Balears que es faci un inventari complet del sector públic

instrumental indicant personal adscrit, retribucions i funcions.

Aquestes dades es faran públiques a la pàgina de transparència

del Govern de les Illes Balears.

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

Illes Balears que es redueixi el sector públic instrumental

eliminant tots els ens unipersonals les funcions dels quals

puguin ser exercides pels serveis generals de l'Administració.

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

Illes Balears a promoure mesures per tal que la selecció del

personal directiu professional en el si de l’administració

autonòmica i dels ens instrumentals que s’hi vinculen es dugui

a terme amb la màxima transparència i d’acord amb els criteris

objectius fixats per a la direcció pública professional, tot

garantint els principis d’objectivitat, idoneïtat, mèrit i capacitat

mitjançant convocatòries públiques, abans de 2017, tot

respectant la negociació amb els representants dels treballadors

públics."

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

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

Proposició no de llei RGE núm. 6161/15, relativa a

privatització d'AENA, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la privatització

del 49% del capital d’AENA feta pel Govern d’Espanya i

exigeix que no es procedeixi a efectuar cap iniciativa més de

privatització dels aeroports d’AENA per les greus

conseqüències que açò pot comportar per a l’economia de les

Illes Balears així com per a l’exercici, de manera equitativa i

justa, del dret a la mobilitat per part de les ciutadanes i

ciutadans de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a estudiar la viabilitat econòmica i jurídica de la

recuperació pública del capital d’AENA fins ara privatitzat, tot

valorant de manera prioritària l’interès general, la funció social

i de dinamització econòmica primordials dels aeroports, i

prestant una especial atenció als efectes i a les conseqüències

que la privatització ha tingut pels legítims interessos i el dret a
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la mobilitat de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears.

Així mateix, s’insta que l’estudi de viabilitat de la reversió de

la privatització sigui efectuat per experts de reconeguda

solvència en matèria aeronàutica, econòmica i jurídica i amb la

participació i coneixement del Govern de les Illes Balears. El

Govern d’Espanya farà públics els resultats i les anàlisis

efectuades.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que la

privatització del 49% del capital d’AENA ha perjudicat

clarament l’interès general no només per la pèrdua de capacitat

pública de decisió que ha comportat sinó també pel greu

malbaratament de recursos econòmics públics que ha significat,

com fa evident l’enorme i ràpida revalorització del capital

privatitzat, que, endemés, ha anat a parar en gran mesura a fons

inversors opacs, que han obtingut unes plusvàlues que van molt

més enllà d’allò que els poders públics han de sensatament

permetre, sobretot si consideram que són precisament públics

(AENA i en última instància el Govern d’Espanya) els

inductors i causants d'aquestes.

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

l’Estat a encetar de manera immediata la negociació amb el

Govern de les Illes Balears d’un model descentralitzat de gestió

dels nostres aeroports a favor de l’interès general i els criteris

de servei públic.

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

l’Estat a constituir un ens públic de gestió dels aeroports de les

Illes Balears amb la participació de les institucions de la

comunitat autònoma i la societat civil de les Illes Balears,

d’acord amb el model de desenvolupament econòmic, turístic

i territorial de cadascuna de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

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

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

Proposició no de llei RGE núm. 6448/15, relativa a programes

d'ajuts a les famílies, amb l'esmena RGE núm. 7461/15, i

quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"1. Instar el Govern de les Illes Balears a unificar tots els

programes i línies d’ajuts dirigits a les famílies, de manera que

s’agrupin en una única convocatòria en funció de la tipologia

de les línies d’ajut. Aquestes convocatòries s’han de publicar

com a molt tard el mes d’abril i s’han de resoldre el mes de

juny de cada any, per als ajuts corresponents al curs escolar

següent. La primera convocatòria unificada ha de ser la

corresponent al curs 2016-17.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a descentralitzar la

gestió dels ajuts en base a les necessitats i l'autonomia de

centre, la simplificació burocràtica de les solAlicituds, dels

requisits i de la documentació a presentar i la gestió econòmica

directa des dels centres educatius amb el control del Consell

Escolar de centre.

3. Instar el Govern de les Illes Balears a incrementar

progressivament la dotació del conjunt dels programes,

incrementant-ne la dotació en un mínim d’un 10% anual per als

propers quatre exercicis.

4. Encomanar a la Comissió d’Educació del Parlament el

seguiment del present acord, instant-la a convocar

periòdicament el representant que escaigui de la Conselleria

d’Educació per tal de conèixer l’evolució de les actuacions."

A la seu del Parlament, 27 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 20

d'octubre de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4560/15,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda bàsica

progressiva.

Actuà com a interpelAlant la diputada Sra. Sandra Fernández

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

la Sra. Consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina

Santiago i Rodríguez. Hi hagué torn de rèplica i de

contrarèplica.

Palma, 27 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 20

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

continuació:

A) RGE núm. 6762/15, de la diputada Sra. Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

seguretat jurídica, que contestà el Sr. Conseller de Presidència.

B) RGE núm. 6773/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a oficina

antifrau, que contestà el Sr. Conseller de Presidència.
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C) RGE núm. 7101/15, de la diputada Sra. María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació de

la recaptació de l'ecotaxa, que contestà el Sr. Vicepresident i

Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

D) RGE núm. 6959/15, del diputat Sr. Aitor Morràs i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a negociació del deute públic de la comunitat autònoma, que

contestà la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions

Públiques.

E) RGE núm. 6962/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

resultat del Pla d'inspecció de treball, que contestà el Sr.

Conseller de Treball, Comerç i Indústria.

F) RGE núm. 6961/15, de la diputada Sra. María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a dietes dels càrrecs públics, que contestà el Sr.

Conseller de Presidència.

G) RGE núm. 7096/15, de la diputada Sra. Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nous càrrecs directius de l'Hospital Son Espases, que contestà

la Sra. Consellera de Salut.

H) RGE núm. 7100/15, de la diputada Sra. Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

concertació de places residencials del Consorci per a la

protecció i acollida de les persones disminuïdes psíquiques

profundes a les Illes Balears, que contestà la Sra. Consellera de

Serveis Socials i Cooperació.

I) RGE núm. 7102/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús polític

d'algunes instalAlacions educatives de les Illes Balears, que

contestà el Sr. Conseller d'Educació i Universitat.

J) RGE núm. 7094/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del

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

a alta tensió del Port d'Alcúdia, que contestà el Sr. Conseller de

Territori, Energia i Mobilitat.

K) RGE núm. 7098/15, del diputat Sr. Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

modificació de l'impost de successions i donacions, que

contestà la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions

Públiques.

L) RGE núm. 7099/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova redacció de la

Llei de capitalitat de Palma, que contestà el Sr. Conseller de

Presidència.

M) RGE núm. 6960/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a aparcaments

als hospitals públics, que contestà la Sra. Presidenta del

Govern.

N) RGE núm. 7104/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris dels nous

currículums, que contestà la Sra. Presidenta del Govern.

O) RGE núm. 7093/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,

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

relativa a pressupost en innovació, que contestà la Sra.

Presidenta del Govern.

P) RGE núm. 7390/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens

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

menor al centre Es Pinaret, que contestà la Sra. Presidenta del

Govern.

Palma, a 27 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 20

d'octubre de 2015, rebutjà els Punts 7 i 13 de la Moció RGE

núm. 6946/15, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a política de nomenaments d'alts càrrecs i responsables

d'empreses públiques del Govern, amb el resultat següent: punt

7, vots emesos 59, vots a favor 10, vots en contra 43 i

abstencions 6; i punt 13, vots emesos 59, vots a favor 12, vots

en contra 24 i abstencions 23.

Palma, a 27 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Retirada del darrer punt de l'ordre del dia de la sessió

plenària de 20 d'octubre de 2015, relatiu a Designació dels

representants del Parlament de les Illes Balears en el Consell

Social de la Universitat de les Illes Balears.

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

dia 20 d'octubre de 2015, a proposta de la Presidència, s'aprovà

per assentiment l'alteració de l'ordre del dia, en el sentit de

retirar el punt relatiu a la Designació dels representants del

Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la

Universitat de les Illes Balears. 

Palma, a 27 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

B)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 7084/15.

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

dia 20 d'octubre de 2015, quedà ajornada la pregunta

esmentada, presentada per la diputada Sra. Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espècies

invasores, atès l'escrit RGE núm. 7332/15, del Govern de les

Illes Balears. 

Palma, a 27 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de

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

núm. 5121/15, relativa a assegurar la immediata posada en

funcionament de la depuradora de Cala Tarida a Eivissa, i

quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears a assegurar la finalització de les obres de

l’emissari i de l’actualització de l’EDAR de Cala Tarida en el

termini previst.

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

Illes Balears a prendre les mesures necessàries per garantir que,

un cop acabades aquestes obres, es podrà posar en

funcionament de manera immediata l’EDAR de Cala Tarida a

Eivissa.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2015.

El secretari en funcions de la comissió:

Damià Borràs i Barber.

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 21 d'octubre de

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

núm. 6044/15, relativa a renovació de l'emissari submarí de la

Platja de Talamanca a Eivissa, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Illes Balears a, prèvia declaració d’emergència, iniciar els

tràmits necessaris per realitzar una ràpida substitució de

l'emissari de Talamanca.

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

Illes Balears a habilitar la partida pressupostària necessària per

escometre la total substitució de l'emissari i la seva adaptació

a les condicions necessàries en un futur proper.

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

Illes Balears a cercar finançament del Ministeri de Medi

Ambient per completar aquest infraestructura com a part de la

construcció de la nova depuradora.

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

Illes Balears a signar un conveni de colAlaboració entre la

Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament d'Eivissa per

facilitar la gestió i la tramitació necessàries i que faciliti la

realització d'aquestes obres.

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

Illes Balears a constituir una comissió de seguiment per fer un

control sobre l'evolució de les obres, la seva adequació i el

control de les mesures de protecció mediambientals

necessàries.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2015.

El secretari en funcions de la comissió:

Damià Borràs i Barber.

El president de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 21 d'octubre de 2015, procedí a debatre el text de

la Proposició no de llei RGE núm. 6638/15, relativa a lluita

enfront de la desnutrició, i quedà aprovada, per assentiment,

la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a aprovar, en el si del Consell Interterritorial, una

Estratègica de lluita enfront de la desnutrició i/o malnutrició

que contempli un mecanisme de prevenció, detecció precoç i

tractament sobre la base de les evidències clíniques disponibles,

per a la seva aplicació en el conjunt del sistema sanitari i

sociosanitari.

Per a la seva elaboració es comptarà amb les comunitats

autònomes, les organitzacions professionals i científiques

concernides i les organitzacions de pacients, en forma similar

a la resta d’Estratègies de Salut aprovades pel Consell

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

Illes Balears a incloure dins de les seves directrius d’actuació,

la problemàtica de la desnutrició i/o malnutrició en un sentit

ampli, estudiant la implantació obligatòria de mètodes de

cribratge, especialment en l’Atenció Primària prioritzant els

infants, les dones en estat de gestació, les persones majors i els

pacients de malalties agudes i cròniques, plans de formació per

als equips sanitaris i protocols de tractament.

A la seu del Parlament, 27 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 Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 22 d'octubre de 2015, procedí a debatre el text

de la Proposició no de llei RGE núm. 6079/15, relativa a

projecte de les coves de Cala Blanca, i quedà aprovada, per

unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

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

Balears que mantingui la partida de 407.778i corresponent a

la quarta anualitat, és a dir, al projecte de les coves de Cala

Blanca, amb la finalitat de poder continuar i finalitzar el

projecte, que tan important és per a Menorca i els menorquins.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2015.

El secretari de la comissió:

Alberto Jarabo i Vicente.

El president en funcions de la comissió:

Santiago Tadeo i Florit.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 22 d'octubre de 2015, procedí a debatre el text

de la Proposició no de llei RGE núm. 6650/15, relativa a

estudi sobre l'impacte de l'activitat de creuers a les Illes

Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

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

Balears a fer un estudi de l’activitat de creuers a les Illes

Balears i dels possibles impactes positius i negatius que

produeix a l’economia i a la societat balear en general.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2015.

El secretari de la comissió:

Alberto Jarabo i Vicente.

El president en funcions de la comissió:

Santiago Tadeo i Florit.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

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

sessió de dia 21 d'octubre de 2015, rebutjà la Proposició no de

llei RGE núm. 5574/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a condicions d'obtenció de la targeta sanitària, amb el

resultat següent: punt 1: vots emesos 12, vots a favor 4, vots en

contra 7 i abstencions 1; i punt 2: vots emesos 12, vots a favor

5, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 22 d'octubre de 2015, rebutjà la Proposició no

de llei RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a plans directors de comerç, amb el resultat següent:

vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 7 i abstencions

2.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals, sobre les directrius generals de

l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern

(RGE núm. 4206/15 i 4299/15).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de

2015, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera

d'Hisenda i Administracions Públiques, qui, acompanyada de

la secretària general, els directors generals d'Emergències i de

l'EBAP, el cap de Gabinet, el responsable de Comunicació i

l'assessora tècnica, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-015.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-011.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-010.pdf#page=25
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 28 d'octubre de 2015, d'acord amb els articles 130 i

següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la

Proposició de llei RGE núm. 7581/15, dels Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca,

Socialista, Podem Illes Balears i Mixt, balear de fosses.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

 D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, els Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes

Balears i Mixt presenten la proposició de llei següent.

PROPOSICIÓ DE LLEI BALEAR DE FOSSES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es

reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor de

qui va patir persecució o violència durant la guerra civil i la

dictadura, va suposar en el seu moment un important avanç en

el reconeixement dels drets d’aquelles persones que no havien

obtingut encara una reparació integral en tot el període

democràtic. En concret, s’hi va establir el dret a la reparació

moral i a la recuperació de la memòria personal i familiar, el

dret a obtenir una declaració de reparació i reconeixement

personal, el dret a prestacions, a pensions d’orfenesa i

indemnitzacions i, així mateix, el dret a accedir a fons

documentals dipositats en arxius públics.

Aquesta llei, a més, també preveu obligacions per als

poders públics, en distints àmbits, entre els que destaca tot el

que envolta la localització de persones desaparegudes durant la

guerra civil i el franquisme. D’acord amb l’exposició de motius

de la llei, es recullen diversos preceptes (articles 11 a 14) que,

“atenent també en aquest àmbit una molt legítima demanda de

no pocs ciutadans, que ignoren el parador dels seus familiars,

alguns encara en fosses comunes, preveuen mesures i

instruments perquè les administracions públiques facilitin, als

interessats que ho solAlicitin, les tasques de localització, i, si

escau, identificació dels desapareguts, com una última prova de

respecte cap a ells”.

Amb aquest objectiu, la Llei 52/2007 estableix que les

administracions públiques facilitaran la indagació, localització

i identificació dels desapareguts; elaboraran i posaran a

disposició dels interessats mapes de fosses; preservaran i

protegiran els terrenys on es localitzen les fosses comunes; i

regularan les activitats de localització i identificació de les

restes de les persones desaparegudes. Aquesta regulació ha

d’incloure l’autorització de prospeccions, la regulació de

l’accés a terrenys que siguin de titularitat privada, l’establiment

del procediment i de les condicions per recuperar, identificar i

traslladar restes i, així mateix, l’autorització de les

exhumacions que es practiquin.

A la comunitat autònoma de les Illes Balears no hi ha hagut

un desplegament normatiu en cap aspecte de la Llei 52/2007.

Aquest fet ha suposat la indefensió de nombroses famílies de

desapareguts i de les associacions que les representen perquè,

excepte en comptats casos, les institucions autonòmiques i

locals no han assumit la seva obligació, com a administracions

públiques, de facilitar la recerca dels desapareguts de la guerra

civil i de la dictadura, davant l'específica problemàtica que s'ha

d'enfrontar tant a l'hora d'indagar on són els desapareguts com

en tot el procés d'intervenció d'una fossa comuna on es troben

restes humanes. No es tracta de restes arqueològiques en el

sentit estricte del terme sinó de restes de persones amb signes

de mort violenta fa gairebé vuitanta anys, enterrades la majoria

d'elles de forma clandestina en clots excavats en cementiris o

a prop d'ells, però també llençades a pous i avencs. En concret,

es calcula que hi ha 56 fosses a Mallorca, Eivissa i Formentera,

i queda per investigar si n’hi ha a Menorca.

Malgrat aquest buit jurídic, dues associacions, Memòria de

Mallorca i el Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera, han

realitzat els darrers deu anys aquesta tasca de forma voluntària

i compromesa cercant a prop de 2000 persones que calculen

que continuen desaparegudes en territori balear: han localitzat

i coordinat els familiars dels desapareguts, han investigat el

parador d'aquestes persones a partir de les dades que es tenen

d'elles en els registres civils i arxius militars, han intentat

localitzar les fosses arreu de Mallorca, Eivissa i Formentera,

han solAlicitat una actuació conforme a la Llei 52/2007 als

ajuntaments responsables dels cementiris on es troben aquestes

fosses, han acudit als tribunals de justícia espanyols reclamant

la investigació judicial de les desaparicions forçades a Balears

i, fins i tot, davant els obstacles trobats a Espanya, han invocat

la jurisdicció universal i han acudit a la justícia argentina, que

està investigant les desaparicions forçades de la guerra civil i

del franquisme a tot el territori espanyol.

Ho han fet amb rigor, amb la colAlaboració ocasional de

comptades administracions públiques, i sempre a partir d'una

estreta relació amb les famílies dels desapareguts, per la qual

cosa són una referència bàsica i imprescindible a l'hora

d'aplicar aquesta llei de fosses. El Govern de les Illes Balears

va signar un conveni amb Memòria de Mallorca el 2010 i un

altre amb el Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera el

2011 per a l'elaboració d'un mapa de fosses a cadascuna

d'aquestes illes i ambdós foren presentats el 2011. Cap actuació

pública no es va derivar d'aquests mapes: no s'ha incorporat el

mapa balear al mapa espanyol publicat pel Ministeri de Justícia

ni s'ha procedit a la prospecció i intervenció de cap fossa per

part del Govern i les famílies segueixen solAlicitant la

localització dels seus desapareguts però cap administració

pública ha assumit o se li ha assignat aquesta competència.

Amb aquesta Llei balear de fosses es pretén complir les

obligacions que té Espanya amb les víctimes de les

desaparicions de la guerra civil i del franquisme, que són també

els seus familiars.
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El Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades, el

Comitè sobre desaparicions forçades i l'esmentat Relator

especial sobre justícia transicional han posat de manifest que

les mesures derivades de la Llei 52/2007 no representen una

reparació adequada. És en aquest context que aquesta llei de

fosses estableix que el Govern balear tindrà la competència en

matèria de localització i identificació de persones

desaparegudes i de prospecció i intervenció en les fosses de la

guerra civil i del franquisme en el territori balear, per quatre

motius fonamentals.

En primer lloc, perquè és necessari actuar amb urgència,

celeritat i eficàcia en matèria de desaparicions forçades. La

urgència i celeritat són essencials per l'edat avançada de molts

dels familiars i testimonis que varen veure amb vida per darrera

vegada les persones desaparegudes durant la guerra civil i la

dictadura. L'eficàcia és bàsica per afrontar la recerca de les

persones desaparegudes i no allargar més l'espera dels

familiars. La fortalesa de la nostra democràcia es mesurarà per

la capacitat per gestionar i solucionar de forma efectiva

situacions com aquesta.

Només amb un procés institucional i coordinat des del

Govern i sempre amb una estreta colAlaboració amb les

associacions memorialistes i les administracions i institucions

públiques es garantirà l'eficàcia, la celeritat, la coherència i la

responsabilitat necessàries per afrontar tot el procés de recerca

dels desapareguts.

En segon lloc, perquè es planteja aquesta llei de fosses

d'acord amb la consideració de les desaparicions forçades com

a crims contra la humanitat i que és l’Estat (entès com a un tot,

incloent els governs centrals i autonòmics, els ajuntaments,

l’administració de justícia i el conjunt d’administracions

públiques) qui hauria d’investigar i aclarir aquests crims i, com

a part de la investigació, procedir a l’exhumació de les restes

localitzades en les fosses. Es recullen així les observacions dels

òrgans internacionals que constaten que l'Estat no pot delegar

en les famílies ni en les associacions aquesta tasca.

En tercer lloc, perquè decidir el destí de les fosses i

respondre per les actuacions que s'hi realitzin és una

responsabilitat que tampoc no s'ha de delegar en familiars i

associacions. En aquesta llei s'estableix que totes les fosses han

de ser com a mínim localitzades, senyalitzades, protegides i

preservades d'acord amb Llei 12/1998 de 21 de desembre del

patrimoni històric de les Illes Balears. La prospecció i

intervenció, als efectes d’investigar les circumstàncies com s’hi

varen enterrar les persones que s’hi trobin i identificar aquestes,

dependrà de si són viables o no i caldrà decidir quines d'elles

s'intervenen. Aquesta decisió tampoc no es pot deixar als

particulars ni a les associacions memorialistes: cal donar-hi una

resposta pública, hi ha d’haver una autoritat pública que

assumeixi l’existència d’aquestes fosses, es comprometi a

investigar qui hi ha en aquestes fosses, a posar tots els mitjans

possibles a disposició d’aquesta investigació i, a més, donar

una explicació al familiars interessats en una exhumació quan

aquesta no es pot realitzar perquè no és viable i procedir a una

altra via de reparació com és la protecció i identificació de la

fossa sota el règim de la Llei de patrimoni de les Illes Balears.

Finalment, tampoc no es pot deixar tota aquesta

responsabilitat en mans d'unes poques administracions locals

perquè no totes tenen els mateixos recursos econòmics i

personals a l’hora de procedir a investigar i exhumar les fosses

i es deixaria la decisió a l’existència o no de la voluntat política

i sovint personal de qui governa en un moment i en un lloc

determinat. Això està causant ja greus discriminacions entre els

familiars dels desapareguts, ja que en unes comunitats

autònomes algunes despeses són sufragades pel govern

autonòmic, en altres es subvenciona directament a les

associacions, en alguns municipis l’ajuntament s’implica i du

la iniciativa de l’exhumació i, en la resta de casos, no hi ha cap

política pública que permeti dur endavant investigacions i

exhumacions i als familiars, a través de les associacions

memorialistes, han acudit a una convocatòria de subvencions

que es va paralitzar el 2011. A més, la repressió que va portar

les persones desaparegudes fins a les fosses es va estendre a tot

el territori de cada illa, de manera que aquestes persones

"desapareixien" en un poble o ciutat i eren assassinats en un

altre i després enterrats en aquest mateix poble o bé traslladats

a un altre. Pràcticament tots els municipis tenen residents

desapareguts enterrats en fosses repartides pel territori de l'illa,

i, encara que en el seu àmbit municipal no hi hagi cap fossa

comuna, estan interessats en la localització dels seus residents

desapareguts, d'aquí la necessitat de donar-hi una resposta

comuna i coordinada des del Govern.

Tot i que en aquesta llei es parteix de la premissa que les

exhumacions s’han de practicar en l’àmbit judicial i que el

procediment judicial ja regula com fer-ho, el nombre de

persones inhumades en una mateixa fossa, el temps

transcorregut des de les desaparicions i la necessitat d’aplicar

tècniques arqueològiques i històriques indiquen la necessitat

d’adoptar protocols interdisciplinaris que contemplin les

desaparicions no com a simples fets històrics o arqueològics

sinó com a fets criminals i que siguin aplicats per equips

multidisciplinaris que tractin els familiars com a víctimes del

delicte i les fosses així com els cossos que s’hi trobin, com

aproves del delicte. Cal garantir, així, l’assistència psicològica

i mèdica als familiars abans, durant i després del procés

d’exhumació i protegir els testimonis d’amenaces i coaccions

a l’hora de localitzar les fosses . En aquesta llei es preveu, per

aquest motiu, l'elaboració d'un protocol balear que delimitarà

el procediment i les autoritats competents des de l’inici fins al

final de les exhumacions i que recollirà les especificitats

d'aquest procés. Així mateix, es preveu la compareixença del

Govern davant la Fiscalia per denunciar la trobada de restes

humanes amb signes de violència en fosses de la guerra civil i

de la dictadura.

Aquesta llei no diferencia les fosses ni per l'origen de la

repressió ni tampoc per l'origen o la condició de combatent o

civil de les persones enterrades en elles. Els combatents morts

en acció durant la guerra civil havien de ser cercats i enterrats

o incinerats (convenis de Ginebra de 1906 i 1929), prèvia

identificació si fos possible i l’Estat tenia l’obligació de

protegir els llocs d’inhumació com a sepultures, com es va fer

en els països europeus que poc després de la guerra civil

espanyola visqueren la segona guerra mundial. Pel que fa als

civils desapareguts, en la zona rebel aquells que ocuparen el

poder durant quaranta anys no varen exhumar les fosses de

civils represaliats mentre, en canvi, sí procediren a l’exhumació

de fosses en zona republicana i fins i tot iniciaren un

procediment judicial general (arbitrari, parcial i manifestament
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injust, la “Causa General”) però només per crims

presumptament comesos en zona republicana.

S'aprova aquesta llei amb el convenciment que arriba tard

per a centenars de persones que mai no podran ser identificades

ni trobades, perquè s’han destruït fosses i s’han perdut per a

sempre documents i testimonis, i també per a molts dels

familiars més directes dels desapareguts, que han mort esperant

recuperar les restes dels seus pares, germans i fills. La

generació dels néts és la que va prendre el relleu el 2005 a

Mallorca i el Govern de les Illes Balears complirà, amb aquesta

llei, respondrà davant aquests ciutadans i cercarà els

desapareguts de la guerra civil i del franquisme.

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta llei és:

a) Determinar la competència del Govern de les Illes

Balears en la localització i identificació de les persones

desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista a

les Illes Balears i, si és possible, la recuperació i identificació

de les seves restes.

b) Protegir i preservar les fosses de la guerra civil i de la

dictadura franquista en colAlaboració amb els ajuntaments i els

consells insulars.

c) Establir les pautes per a la regulació de les activitats de

localització, identificació, senyalització i identificació de fosses

de la guerra civil i la dictadura franquista en el territori de la

comunitat autònoma de les Illes Balears i, si és possible, la seva

exhumació.

Article 2

Definicions

Als efectes d'aquesta llei:

a) Són persones desaparegudes aquelles desaparegudes en

campanya, en captivitat o de manera forçada a les Illes Balears

en relació amb la guerra civil i la dictadura franquista i de qui

no es coneix el seu parador o no se n'ha recuperat el cos.

b) S'entén per desaparició forçada l'arrest, la detenció, el

segrest o qualsevol altra forma de privació de llibertat de

persones per part dels poders públics o d'organitzacions

polítiques o sindicals o amb la seva autorització, suport o

aquiescència, seguit de la negativa a admetre aquesta privació

de llibertat o a donar informació sobre el destí o el parador

d'aquestes persones, amb la intenció de deixar-les fora de

l'empara de la llei.

c) Una fossa és un lloc d'enterrament, creat de forma

artificial o aprofitant un accident natural, que no ha tengut el

tractament funerari habitual perquè és el resultat d’execucions

extrajudicials, sumàries o arbitràries vinculades amb

desaparicions forçades, crims de guerra i crims contra la

humanitat, independentment de l'origen de la repressió que han

patit les persones enterrades en aquestes fosses.

Article 3

Cens de persones desaparegudes

1. El Govern de les Illes Balears, en colAlaboració amb altres

administracions públiques, institucions o entitats privades,

elaborarà un cens de persones desaparegudes i dels seus

familiars que contendrà les dades necessàries per permetre'n la

localització i, si escau, la identificació de les persones

desaparegudes.

2. La inscripció de persones desaparegudes es farà a instància

de familiars directes o bé d'entitats públiques o entitats

associatives que entre les seves finalitats estatutàries s'hi

inclogui la recerca de desapareguts, la recerca històrica o la

defensa dels drets humans.

3. El Govern adoptarà les mesures tècniques i organitzatives

necessàries per garantir la protecció de dades de caràcter

personal dels familiars de desapareguts associades al cens de

persones desaparegudes d'acord amb la normativa vigent i les

emprarà per al compliment dels objectius d’aquesta llei.

Article 4

Mapa de fosses

1. El Govern de les Illes Balears, en colAlaboració amb altres

administracions públiques, amb institucions i amb les

associacions i entitats privades sense afany de lucre que entre

les seves finalitats estatutàries s'hi inclogui la recerca de

desapareguts o la recerca històrica, elaborarà i posarà a

disposició de tots els interessats mapes de les zones del territori

de les Illes Balears on es localitzin o, d'acord amb les dades

disponibles, es presumeixi que es poden trobar restes de

víctimes desaparegudes.

2. Es remetrà aquests mapes al Ministeri competent per ser

inclosos en el mapa integrat de tot el territori espanyol d'acord

amb l'article 12 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la

qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a

favor de qui va patir persecució o violència durant la guerra

civil i la dictadura.

3. El Govern publicarà oficialment i actualitzarà anualment els

mapes de fosses en colAlaboració amb les institucions i les

entitats que li subministrin informació.

Article 5

Actuacions sobre les fosses de la guerra civil i la dictadura

franquista

1. El Govern, mitjançant la Comissió tècnica creada en aquesta

llei, analitzarà les possibilitats tècniques d'intervenció en les

fosses de la guerra civil i de la dictadura franquista amb

l'objectiu de cercar i identificar les restes de persones

desaparegudes i n'emetrà un informe tècnic que farà públic i

presentarà als familiars i representants de les persones

desaparegudes.

2. En cas que no sigui tècnicament viable la intervenció d'una

fossa, el Govern emprendrà les mesures necessàries per

preservar-la legalment, senyalitzar la seva localització i el seu

perímetre i identificar-hi amb una placa commemorativa les

persones que presumptament es troben enterrades en ella, en

colAlaboració amb les administracions públiques afectades.
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Article 6

Preservació de les fosses

1. Una vegada es localitzin les fosses sobre el terreny i es

procedeixi a la seva senyalització, el Govern instarà els

consells insulars competents a iniciar l’expedient de declaració

de les fosses com a béns d'interès cultural o béns catalogats

segons les circumstàncies de cada fossa i prenent en

consideració l'informe de la Comissió tècnica del Govern en el

termini de sis mesos.

2. Així mateix, en finalitzar la intervenció en una fossa i

l'exhumació de les restes descobertes en ella, el Govern instarà

el consell insular competent a iniciar l'expedient de declaració

de la fossa com a bé d'interès cultural o bé catalogat prenent en

consideració l'informe de la Comissió tècnica del Govern en el

termini de sis mesos.

3. Els ajuntaments afectats colAlaboraran amb el Govern i els

consells insulars en la preservació de les fosses i facilitaran la

informació necessària per a la seva protecció d'acord amb la

Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears.

Article 7

Intervencions en les fosses de la guerra civil i de la

dictadura franquista

1. El Govern adoptarà un protocol específic per a la

localització i excavació de les fosses contemplades en aquesta

llei que tindrà en compte l’especial protecció requerida del lloc

i de les restes humanes localitzades, la necessitat de comptar

amb especialistes forenses durant tot el procés d'exhumació de

les restes i la consideració de les fosses com a proves

d'execucions extrajudicials, sumàries o arbitràries vinculades a

desaparicions forçades, crims de guerra i crims contra la

humanitat als efectes de la seva investigació judicial.

2. En tot cas, es considerarà que els familiars dels desapareguts

són víctimes de desaparició forçada i se’ls garantirà assistència

psicològica durant el procés d’intervenció de les fosses i de

l’exhumació de les restes.

3. Els familiars de les persones desaparegudes decidiran el destí

de les restes localitzades en les fosses intervingudes i les

administracions públiques facilitaran la inhumació legal

d'aquestes.

4. El Govern, mitjançant la Comissió tècnica creada en aquesta

llei, decidirà el destí de les restes localitzades en les fosses

intervingudes que no siguin identificades o bé, en cas de ser

identificades, no siguin reclamades per cap familiar, seran

tractades amb humanitat i inhumades.

Article 8

Comissió tècnica de desapareguts i fosses

1. El Govern de les Illes Balears crearà una Comissió tècnica

de desapareguts i fosses en la conselleria competent en matèria

de recuperació de la memòria històrica i democràtica que

tendrà les següents funcions:

a) Elaborar el cens de persones desaparegudes, en

colAlaboració amb administracions, universitats, institucions i

entitats privades que li subministrin informació i estudis al

respecte i vetlar per la protecció de les dades personals incloses

en aquest cens.

b) Elaborar el mapa de fosses de les Illes Balears, en

colAlaboració amb administracions, universitats, institucions i

entitats privades que li subministrin informació i estudis al

respecte, posar-lo a disposició pública i del Ministeri

competent i fer-ne una actualització anual.

c) Organitzar i coordinar un pla anual de senyalització,

prospecció i intervenció de les fosses en colAlaboració amb

administracions, institucions i entitats privades.

d) Elaborar informes preceptius sobre la viabilitat de

l’exhumació de les fosses i presentar propostes per a la seva

senyalització, prospecció i intervenció atenent les condicions

de cada fossa, l’opinió de l’ajuntament implicat i la voluntat de

les famílies afectades.

e) Elaborar un protocol específic d’actuació en

exhumacions de víctimes de la guerra civil a les Illes Balears.

f) Dirigir i dur a terme intervencions en les fosses, en

colAlaboració amb els consells insulars i els ajuntaments

afectats.

g) Garantir la custòdia de les restes trobades, coordinar,

dirigir i responsabilitzar-se de la devolució de les restes

identificades a les famílies de les persones desaparegudes i, així

mateix, del destí de les restes no identificades o no reclamades

per cap familiar.

h) Vetlar per la incoació d’expedients sancionadors per part

dels consells insulars contra els responsables d’infraccions

contra les fosses protegides com a béns d'interès cultural o béns

catalogats.

2. Les despeses derivades d’aquestes actuacions seran a càrrec

del Govern de les Illes Balears, d’acord amb el pla anual

elaborat i les disponibilitats pressupostàries, i sens perjudici de

l’aportació d’altres administracions i institucions públiques i

entitats privades.

3. La composició de la Comissió serà la següent:

a) Un delegat o delegada de la conselleria, que serà la

persona que coordinarà i dirigirà la Comissió i representarà la

conselleria competent davant les institucions, administracions

i entitats privades que desenvolupin les tasques relacionades

amb aquesta llei.

b) Un representant per cada Consell insular.

c) Cinc professionals i acadèmics de reconegut prestigi en

el camp, respectivament, de l’arqueologia, l’antropologia física,

la medicina forense, la història contemporània i el dret, a

proposta de les entitats que desenvolupen les tasques

relacionades amb aquesta llei.

d) Dues persones en representació de cada entitat que

inclogui el desenvolupament de les activitats regulades per

aquesta llei entre les seves finalitats estatutàries.
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4. La Comissió actuarà com a òrgan colAlegiat, elaborarà el seu

propi reglament i es regirà per aquest quant a organització i

funcionament.

5. La Comissió es regirà pels principis d’interès públic, agilitat,

rigor, professionalitat, interdisciplinarietat i respecte als drets

humans i als interessos de les persones afectades.

Article 9

Accés als espais i terrenys afectats per les actuacions de

localització, recuperació i identificació de restes de persones

desaparegudes

1. La realització de les activitats de localització i eventual

identificació o trasllat de les restes de persones desaparegudes

es declaren d'utilitat pública i interès social, a l'efecte de

permetre, si escau i d'acord amb els articles 108 a 119 de la

Llei d'Expropiació Forçosa, l'ocupació temporal dels terrenys

on hagin de realitzar-se.

2. Per a les activitats determinades en l'apartat anterior, les

autoritats competents autoritzaran, excepte causa justificada

d'interès públic, l'ocupació temporal dels terrenys de titularitat

pública.

3. En el cas de terrenys de titularitat privada, el Govern

solAlicitarà el consentiment dels titulars de drets afectats sobre

els terrenys en què es trobin les restes. Si no s'obtingués aquest

consentiment, el Govern podrà autoritzar l'ocupació temporal,

sempre després d'audiència dels titulars de drets afectats, amb

consideració de les seves alAlegacions, i fixant la corresponent

indemnització a càrrec dels ocupants.

Article 10

Crims contra la humanitat i compareixença del Govern

davant els òrgans judicials

Pel caràcter massiu o sistemàtic que presenti la trobada de

restes humanes amb signes de violència en les fosses de la

guerra civil i de la dictadura franquista, el Govern, directament

o a través dels seus Serveis Jurídics, denunciarà davant Fiscalia

l’existència d’indicis de la comissió de crims contra la

humanitat de naturalesa imprescriptible i efectes permanents.

Article 11

ColAlaboració amb altres governs i amb entitats fora del

territori balear

El Govern signarà convenis de colAlaboració amb altres

comunitats autònomes, amb el Govern espanyol i amb entitats

públiques i privades per a la indagació, localització i

identificació de persones desaparegudes balears fora del

territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 12

Memòria anual

La Comissió Tècnica haurà d’elaborar anualment una

memòria d’activitats que haurà de dipositar en el Parlament de

les Illes Balears així com en la Presidència de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria

La Comissió tècnica elaborarà el seu propi reglament en el

termini d’un mes des de la seva constitució.

Disposició final primera

Normativa supletòria

En tot el que no reguli aquesta llei i les disposicions que la

desenvolupen serà aplicable la Llei 52/2007, de 26 de

desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i

s'estableixen mesures a favor de qui va patir persecució o

violència durant la guerra civil i la dictadura i la Llei 12/1998

de 21 de desembre del patrimoni històric de les Illes Balears.

Disposició final segona

Desplegament normatiu

El Govern aprovarà les disposicions necessàries per

desplegar i aplicar el que estableix aquesta llei.

Disposició final tercera

Entrada en vigor

...

Palma, 21 d'octubre de 2015.

Els diputats:

Sílvia Cano i Juan (Socialista).

Baltasar Picornell i Lladó (Podem Illes Balears).

Els portaveus:

Margalida Capellà i Roig (MÉS per Mallorca).

Patrícia Font i Marbán (MÉS per Menorca).

Sílvia Tur i Ribas (Mixt).

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

dia 28 d'octubre de 2015, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 7685/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a renda bàsica progressiva, derivada de la

InterpelAlació RGE núm. 4560/15.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

4560/15, relativa a renda bàsica progressiva, la moció següent.

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

Illes Balears a impulsar una llei que reguli una renda social

com a dret subjectiu i que inclogui els diferents perfils que es

troben en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que la llei que reguli la renda social contempli,

entre d'altres, que aquesta sigui gestionada pels consells

insulars i, en casos excepcionals, pels ajuntaments que tinguin

estructura per fer-ho.

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

Illes Balears que la llei que reguli la renda social contempli que

les administracions que gestionin aquesta renda ofereixin al

preceptor d'aquesta un suport social i/o laboral dirigit a resoldre

la situació que ha provocat la situació de vulnerabilitat social

i/o econòmica, en coordinació amb les administracions

competents en el recurs que es pugui oferir.

Palma, a 23 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 28 d'octubre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 7445/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a pendent de

pagament SOIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import, a la data de la contestació, d'obligacions

pendents de pagament vençudes, líquides i exigibles, de la

Secció 76 SOIB dels pressuposts generals de la comunitat

autònoma?, amb detall de les que corresponent a l'exercici

2015 com de les que corresponen a exercicis tancats.

Palma, a 19 d'octubre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

B)

RGE núm. 7482/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (1).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a Presidència han estat cessats des de l'1 de juliol de 2015, i el

seu lloc s'ha ocupat posteriorment per funcionaris en comissió

de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

C)

RGE núm. 7483/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (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.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

han estat cessats des de l'1 de juliol de 2015, i el seu lloc s'ha

ocupat posteriorment per funcionaris en comissió de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

D)

RGE núm. 7484/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (3).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a la Conselleria de Presidència han estat cessats des de l'1 de

juliol de 2015, i el seu lloc s'ha ocupat posteriorment per

funcionaris en comissió de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.
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E)

RGE núm. 7485/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (4).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques han

estat cessats des de l'1 de juliol de 2015, i el seu lloc s'ha

ocupat posteriorment per funcionaris en comissió de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

F)

RGE núm. 7486/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (5).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a la Conselleria d'Educació i Universitat han estat cessats des

de l'1 de juliol de 2015, i el seu lloc s'ha ocupat posteriorment

per funcionaris en comissió de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

G)

RGE núm. 7487/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (6).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació han estat

cessats des de l'1 de juliol de 2015, i el seu lloc s'ha ocupat

posteriorment per funcionaris en comissió de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

H)

RGE núm. 7488/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (7).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a la Conselleria de Salut han estat cessats des de l'1 de juliol de

2015, i el seu lloc s'ha ocupat posteriorment per funcionaris en

comissió de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

I)

RGE núm. 7489/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (8).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria han estat cessats

des de l'1 de juliol de 2015, i el seu lloc s'ha ocupat

posteriorment per funcionaris en comissió de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

J)

RGE núm. 7490/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (9).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca han estat

cessats des de l'1 de juliol de 2015, i el seu lloc s'ha ocupat

posteriorment per funcionaris en comissió de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.
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K)

RGE núm. 7491/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (10).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a la Conselleria de territori, Energia i Mobilitat han estat

cessats des de l'1 de juliol de 2015, i el seu lloc s'ha ocupat

posteriorment per funcionaris en comissió de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

L)

RGE núm. 7492/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats el lloc de feina dels quals  ha estat

ocupat per un funcionari en comissió de serveis (11).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins que ocupaven llocs de feina

a la Conselleria de Transparència, Participació i Cultura han

estat cessats des de l'1 de juliol de 2015, i el seu lloc s'ha

ocupat posteriorment per funcionaris en comissió de serveis?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

M)

RGE núm. 7493/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (1).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a

Presidència des de l'1 de juliol de 2015 sense que el seu lloc de

feina hagi estat ocupat posteriorment pel funcionari titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

N)

RGE núm. 7494/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (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.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

des de l'1 de juliol de 2015 sense que el seu lloc de feina hagi

estat ocupat posteriorment pel funcionari titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

O)

RGE núm. 7495/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (3).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a la

Conselleria de Presidència des de l'1 de juliol de 2015 sense

que el seu lloc de feina hagi estat ocupat posteriorment pel

funcionari titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

P)

RGE núm. 7496/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (4).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a la

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques des de l'1 de

juliol de 2015 sense que el seu lloc de feina hagi estat ocupat

posteriorment pel funcionari titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.
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Q)

RGE núm. 7497/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (5).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a la

Conselleria d'Educació i Universitat des de l'1 de juliol de 2015

sense que el seu lloc de feina hagi estat ocupat posteriorment

pel funcionari titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

R)

RGE núm. 7498/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (6).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a la

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació des de l'1 de juliol

de 2015 sense que el seu lloc de feina hagi estat ocupat

posteriorment pel funcionari titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

S)

RGE núm. 7499/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (7).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a la

Conselleria de Salut des de l'1 de juliol de 2015 sense que el

seu lloc de feina hagi estat ocupat posteriorment pel funcionari

titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

T)

RGE núm. 7500/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (8).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a la

Conselleria de treball, Comerç i Indústria des de l'1 de juliol de

2015 sense que el seu lloc de feina hagi estat ocupat

posteriorment pel funcionari titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

U)

RGE núm. 7501/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (9).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a la

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca des de l'1 de

juliol de 2015 sense que el seu lloc de feina hagi estat ocupat

posteriorment pel funcionari titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

V)

RGE núm. 7502/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (10).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a la

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat des de l'1 de juliol

de 2015 sense que el seu lloc de feina hagi estat ocupat

posteriorment pel funcionari titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.



540 BOPIB núm. 17 -  29 d'octubre de 2015

W)

RGE núm. 7503/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris interins cessats sense que el seu lloc hagi estat

ocupat (11).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris interins han estat cessats a la

Conselleria de Transparència, Participació i Cultura des de l'1

de juliol de 2015 sense que el seu lloc de feina hagi estat

ocupat posteriorment pel funcionari titular?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

X)

RGE núm. 7504/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (1).

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.

A quants funcionaris de Presidència -amb indicació del nom

i llinatges- no se'ls ha renovat la comissió de serveis en el lloc

de feina que ocupaven des de l'1 de juliol de 2015?, per quins

motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

Y)

RGE núm. 7505/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (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.

A quants funcionaris de Vicepresidència i Conselleria

d'Innovació, Recerca i Turisme -amb indicació del nom i

llinatges- no se'ls ha renovat la comissió de serveis en el lloc de

feina que ocupaven des de l'1 de juliol de 2015?, per quins

motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

Z)

RGE núm. 7506/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (3).

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.

A quants funcionaris de la Conselleria de Presidència -amb

indicació del nom i llinatges- no se'ls ha renovat la comissió de

serveis en el lloc de feina que ocupaven des de l'1 de juliol de

2015?, per quins motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AA)

RGE núm. 7507/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (4).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quants funcionaris de la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques -amb indicació del nom i llinatges-

no se'ls ha renovat la comissió de serveis en el lloc de feina que

ocupaven des de l'1 de juliol de 2015?, per quins motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AB)

RGE núm. 7508/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (5).

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.

A quants funcionaris de la Conselleria d'Educació i

Universitat -amb indicació del nom i llinatges- no se'ls ha

renovat la comissió de serveis en el lloc de feina que ocupaven

des de l'1 de juliol de 2015?, per quins motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.
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AC)

RGE núm. 7509/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (6).

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.

A quants funcionaris de la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació -amb indicació del nom i llinatges- no se'ls ha

renovat la comissió de serveis en el lloc de feina que ocupaven

des de l'1 de juliol de 2015?, per quins motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AD)

RGE núm. 7510/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (7).

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.

A quants funcionaris de la Conselleria de Salut -amb

indicació del nom i llinatges- no se'ls ha renovat la comissió de

serveis en el lloc de feina que ocupaven des de l'1 de juliol de

2015?, per quins motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AE)

RGE núm. 7511/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (8).

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.

A quants funcionaris de la Conselleria de Treball, Comerç

i Indústria -amb indicació del nom i llinatges- no se'ls ha

renovat la comissió de serveis en el lloc de feina que ocupaven

des de l'1 de juliol de 2015?, per quins motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AF)

RGE núm. 7512/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (9).

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.

A quants funcionaris de la Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca -amb indicació del nom i llinatges- no se'ls

ha renovat la comissió de serveis en el lloc de feina que

ocupaven des de l'1 de juliol de 2015?, per quins motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AG)

RGE núm. 7513/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (10).

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.

A quants funcionaris de la Conselleria de Territori, Energia

i Mobilitat -amb indicació del nom i llinatges- no se'ls ha

renovat la comissió de serveis en el lloc de feina que ocupaven

des de l'1 de juliol de 2015?, per quins motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AH)

RGE núm. 7514/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

renovació de comissió de serveis (11).

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.

A quants funcionaris de la Conselleria de Transparència,

Participació i Cultura -amb indicació del nom i llinatges- no

se'ls ha renovat la comissió de serveis en el lloc de feina que

ocupaven des de l'1 de juliol de 2015?, per quins motius?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AI)

RGE núm. 7515/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (1).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants funcionaris de Presidència -amb indicació del nom

i llinatges- han estat cessats des de l'1 de juliol de 2015?, quina

ha estat la motivació emprada per fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AJ)

RGE núm. 7516/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (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.

Quants funcionaris de Vicepresidència i Conselleria

d'Innovació, Recerca i Turisme -amb indicació del nom i

llinatges- han estat cessats des de l'1 de juliol de 2015?, quina

ha estat la motivació emprada per fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AK)

RGE núm. 7517/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (3).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Presidència -amb

indicació del nom i llinatges- han estat cessats des de l'1 de

juliol de 2015?, quina ha estat la motivació emprada per

fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AL)

RGE núm. 7518/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (4).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques -amb indicació del nom i llinatges-

han estat cessats des de l'1 de juliol de 2015?, quina ha estat la

motivació emprada per fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AM)

RGE núm. 7519/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (5).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria d'Educació i

Universitat -amb indicació del nom i llinatges- han estat cessats

des de l'1 de juliol de 2015?, quina ha estat la motivació

emprada per fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AN)

RGE núm. 7520/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (6).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de serveis Socials i

Cooperació -amb indicació del nom i llinatges- han estat

cessats des de l'1 de juliol de 2015?, quina ha estat la motivació

emprada per fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AO)

RGE núm. 7521/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (7).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Salut -amb

indicació del nom i llinatges- han estat cessats des de l'1 de

juliol de 2015?, quina ha estat la motivació emprada per

fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.
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AP)

RGE núm. 7522/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (8).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de treball, Comerç i

Indústria-amb indicació del nom i llinatges- han estat cessats

des de l'1 de juliol de 2015?, quina ha estat la motivació

emprada per fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AQ)

RGE núm. 7523/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (9).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca -amb indicació del nom i llinatges- han

estat cessats des de l'1 de juliol de 2015?, quina ha estat la

motivació emprada per fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AR)

RGE núm. 7524/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (10).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Territori, Energia

i Mobilitat -amb indicació del nom i llinatges- han estat cessats

des de l'1 de juliol de 2015?, quina ha estat la motivació

emprada per fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AS)

RGE núm. 7525/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionaris cessats (11).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Transparència,

Participació i Cultura -amb indicació del nom i llinatges- han

estat cessats des de l'1 de juliol de 2015?, quina ha estat la

motivació emprada per fonamentar el seu cessament?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AT)

RGE núm. 7526/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris(1).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de Presidència -amb indicació del nom

i llinatges- han estat adscrits a conselleries distintes de les del

lloc de feina que ocupaven -amb indicació del lloc- abans

d'aprovar-se la modificació de la relació de llocs de feina,

publicada al BOIB núm. 142, de 28 de setembre de 2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AU)

RGE núm. 7527/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris (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.

Quants funcionaris de Vicepresidència i Conselleria

d'Innovació, Recerca i Turisme -amb indicació del nom i

llinatges- han estat adscrits a conselleries distintes de les del

lloc de feina que ocupaven -amb indicació del lloc- abans

d'aprovar-se la modificació de la relació de llocs de feina,

publicada al BOIB núm. 142, de 28 de setembre de 2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.
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AV)

RGE núm. 7528/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris (3).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Presidència -amb

indicació del nom i llinatges- han estat adscrits a conselleries

distintes de les del lloc de feina que ocupaven -amb indicació

del lloc- abans d'aprovar-se la modificació de la relació de llocs

de feina, publicada al BOIB núm. 142, de 28 de setembre de

2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AW)

RGE núm. 7529/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris (4).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques -amb indicació del nom i llinatges-

han estat adscrits a conselleries distintes de les del lloc de feina

que ocupaven -amb indicació del lloc- abans d'aprovar-se la

modificació de la relació de llocs de feina, publicada al BOIB

núm. 142, de 28 de setembre de 2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AX)

RGE núm. 7530/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris (5).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria d'Educació i

Universitat -amb indicació del nom i llinatges- han estat

adscrits a conselleries distintes de les del lloc de feina que

ocupaven -amb indicació del lloc- abans d'aprovar-se la

modificació de la relació de llocs de feina, publicada al BOIB

núm. 142, de 28 de setembre de 2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AY)

RGE núm. 7531/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris (6).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació -amb indicació del nom i llinatges- han estat

adscrits a conselleries distintes de les del lloc de feina que

ocupaven -amb indicació del lloc- abans d'aprovar-se la

modificació de la relació de llocs de feina, publicada al BOIB

núm. 142, de 28 de setembre de 2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

AZ)

RGE núm. 7532/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris (7).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Salut -amb

indicació del nom i llinatges- han estat adscrits a conselleries

distintes de les del lloc de feina que ocupaven -amb indicació

del lloc- abans d'aprovar-se la modificació de la relació de llocs

de feina, publicada al BOIB núm. 142, de 28 de setembre de

2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

BA)

RGE núm. 7533/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris (8).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Treball, Comerç i

Indústria -amb indicació del nom i llinatges- han estat adscrits

a conselleries distintes de les del lloc de feina que ocupaven -

amb indicació del lloc- abans d'aprovar-se la modificació de la

relació de llocs de feina, publicada al BOIB núm. 142, de 28 de

setembre de 2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.
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BB)

RGE núm. 7534/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris (9).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca -amb indicació del nom i llinatges- han

estat adscrits a conselleries distintes de les del lloc de feina que

ocupaven -amb indicació del lloc- abans d'aprovar-se la

modificació de la relació de llocs de feina, publicada al BOIB

núm. 142, de 28 de setembre de 2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

BC)

RGE núm. 7535/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris (10).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Territori, Energia

i Mobilitat -amb indicació del nom i llinatges- han estat adscrits

a conselleries distintes de les del lloc de feina que ocupaven -

amb indicació del lloc- abans d'aprovar-se la modificació de la

relació de llocs de feina, publicada al BOIB núm. 142, de 28 de

setembre de 2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

BD)

RGE núm. 7536/15, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adscripció de funcionaris (11).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris de la Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura -amb indicació del nom i llinatges- han

estat adscrits a conselleries distintes de les del lloc de feina que

ocupaven -amb indicació del lloc- abans d'aprovar-se la

modificació de la relació de llocs de feina, publicada al BOIB

núm. 142, de 28 de setembre de 2015?

Palma, a 16 d'octubre de 2015.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

BE)

RGE núm. 7713/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions comunicades per la Intervenció

General de la comunitat autònoma a l'Administració General

de l'Estat, 1.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)

(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la

comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat

corresponent al mes de setembre de 2015, amb el

desglossament corresponent a "Sanitat", "Educació", "Serveis

socials" i "Resta?

Palma, a 23 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BF)

RGE núm. 7714/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 1.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015,

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Administració

General de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BG)

RGE núm. 7715/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015,

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Administració

General de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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BH)

RGE núm. 7714/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 3.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015,

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Administració

General de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BI)

RGE núm. 7717/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 4.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de

l'Administració General de la comunitat autònoma de les Illes

Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BJ)

RGE núm. 7718/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 5.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

(ABAQUA)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BK)

RGE núm. 7719/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 6.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Agència del Turisme de les Illes Balears (ATB)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BL)

RGE núm. 7720/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 7.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BM)

RGE núm. 7721/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 8.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Agència de Qualitat Universitària (AQUIB)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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BN)

RGE núm. 7722/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 9.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Consorci per al Desenvolupament d'actuacions de millora i

construcció d'infraestructures al territori de l'entitat local menor

de Palmanyola?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BO)

RGE núm. 7723/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 10.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Consorci per al foment d'infraestructures universitàries

(COFIU)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BP)

RGE núm. 7724/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 11.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Consorci per a la música de les Illes Balears Orquestra

Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BQ)

RGE núm. 7725/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 12.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Consorci per a la protecció i acollida de disminuïts psíquics

profunds de Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BR)

RGE núm. 7726/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 13.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Centre Balears Europa (CBE)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BS)

RGE núm. 7727/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 14.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes

Balears?
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Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BT)

RGE núm. 7728/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 15.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Consorci d'Aigües de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BU)

RGE núm. 7729/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 16.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BV)

RGE núm. 7730/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 17.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears

(COFIB)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BW)

RGE núm. 7731/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 18.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Consorci de transports de Mallorca (CTM)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BX)

RGE núm. 7732/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 19.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BY)

RGE núm. 7733/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 20.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP)?
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Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BZ)

RGE núm. 7734/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 21.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CA)

RGE núm. 7735/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 22.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de

l'autonomia personal de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CB)

RGE núm. 7736/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 23.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Fundació per a l'Escola superior d'art dramàtic de les Illes

Balears (ESADIB)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CC)

RGE núm. 7737/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 24.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Fundació per al Conservatori superior de música i dansa de les

Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CD)

RGE núm. 7738/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 25.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Fons de Garantia agrària i pesquera de les Illes Balears

(FOGAIBA)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CE)

RGE núm. 7739/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 26.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)?
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Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CF)

RGE núm. 7740/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 27.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CG)

RGE núm. 7741/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 28.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon

Llull?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CH)

RGE núm. 7742/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 29.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CI)

RGE núm. 7743/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 30.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Fundació per a l'Esport Balear?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CJ)

RGE núm. 7744/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 31.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Fundació Robert Graves?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CK)

RGE núm. 7745/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 32.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)?
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Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CL)

RGE núm. 7746/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 33.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals

(IBISEC)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CM)

RGE núm. 7747/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 34.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Institut Balear de la Natura (IBANAT)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CN)

RGE núm. 7748/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 35.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Institut Balear de la Dona (IBDONA)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CO)

RGE núm. 7749/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 36.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CP)

RGE núm. 7750/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 37.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CQ)

RGE núm. 7751/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 38.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)?
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Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CR)

RGE núm. 7752/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 39.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CS)

RGE núm. 7753/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 40.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CT)

RGE núm. 7754/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 41.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Multimèdia de les Illes Balears, SAU?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CU)

RGE núm. 7755/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 42.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Ràdio de les Illes Balears, SA?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CV)

RGE núm. 7756/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 43.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CW)

RGE núm. 7757/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 44.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)?
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Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CX)

RGE núm. 7758/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 45.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA, SA)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CY)

RGE núm. 7759/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 46.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CZ)

RGE núm. 7760/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 47.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Televisió de les Illes Balears, SA?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DA)

RGE núm. 7761/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

de les operacions del pendent de pagament, 48.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de setembre de

2015, computat a efectes del càlcul del període mitjà de

pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat

Universitat de les Illes Balears (UIB)?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DB)

RGE núm. 7762/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

pendent de pagament al Consell Insular de Mallorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per par del Govern de les Illes Balears i

tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de

Mallorca a dia 1 de setembre de 2015?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DC)

RGE núm. 7763/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

pendent de pagament al Consell Insular de Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per par del Govern de les Illes Balears i

tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de

Menorca a dia 1 de setembre de 2015?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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DD)

RGE núm. 7764/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

pendent de pagament al Consell Insular d'Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per par del Govern de les Illes Balears i

tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular d'Eivissa

a dia 1 de setembre de 2015?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DE)

RGE núm. 7765/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

pendent de pagament al Consell Insular de Formentera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per par del Govern de les Illes Balears i

tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de

Formentera a dia 1 de setembre de 2015?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DF)

RGE núm. 7766/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

pendent de pagament als ajuntaments.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per par del Govern de les Illes Balears i

tot el seu sector públic instrumental, als diferents ajuntaments

a dia 1 de setembre de 2015?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DG)

RGE núm. 7767/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

pendent de pagament al Consell Insular de Mallorca, 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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per par del Govern de les Illes Balears i

tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de

Mallorca a dia 1 d'octubre de 2015?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DH)

RGE núm. 7768/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

pendent de pagament al Consell Insular de Menorca, 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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per par del Govern de les Illes Balears i

tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de

Menorca a dia 1 d'octubre de 2015?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DI)

RGE núm. 7769/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

pendent de pagament al Consell Insular d'Eivissa, 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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per par del Govern de les Illes Balears i

tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular d'Eivissa

a dia 1 d'octubre de 2015?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DJ)

RGE núm. 7770/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

pendent de pagament al Consell Insular de Formentera, 2.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per par del Govern de les Illes Balears i

tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de

Formentera a dia 1 d'octubre de 2015?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DK)

RGE núm. 7771/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

pendent de pagament als ajuntaments, 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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per par del Govern de les Illes Balears i

tot el seu sector públic instrumental, als diferents ajuntaments

a dia 1 d'octubre de 2015?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DL)

RGE núm. 7772/15, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a cost de la paga extraordinària de 25 anys

d'antiguitat a la concertada.

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.

Si el 2016 es donàs aplicació a l'acord del Consell de

Govern de 18 de juliol de 2008, pel qual s'aprova l'acord per a

la millora de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears,

quin increment pressupostari suposaria aplicar la paga

extraordinària d'antiguitat de 25 anys de servei?

Palma, a 22 d'octubre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

DM)

RGE núm. 7773/15, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a increment pressupostari per acord a la concertada.

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.

Si el 2016 es donàs aplicació a l'acord del Consell de

Govern de 18 de juliol de 2008, pel qual s'aprova l'acord per a

la millora de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears,

quin increment pressupostari suposaria aplicar 35 euros

mensuals per cada mestre des de gener i a partir de setembre,

de 65 euros?

Palma, a 22 d'octubre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

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

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 7861/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajuts a la tecnificació i als

esportistes d'alt nivell.

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 executarà el Govern de les Illes Balears

per garantir la igualtat de drets de tots els esportistes d'alt nivell

de la nostra comunitat pel que fa a formació i recursos

econòmics?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

B)

RGE núm. 7863/15, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla

estratègic de funció pública.

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 seran les novetats del Pla estratègic de funció

pública que ha anunciat la conselleria?
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Palma, a 27 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

C)

RGE núm. 7864/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació dels

acords del Consell de 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.

Es publiquen a la web del Govern tots els acords adoptats

pel Consell de Govern?

Palma, a 27 d'octubre de 2015.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

D)

RGE núm. 7865/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència del

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 585/2015, de

7 d'octubre.

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 valoració fa el Govern de les Illes Balears de la

Sentència núm. 585/2015, de 7 d'octubre, del Tribunal Superior

de Justícia de les Illes Balears que declara lesiva per a l'interès

públic la interpretació feta pel conseller d'Habitatge i Obres

Públiques Sr. Carbonero, en relació amb diverses clàusules

contractuals?

Palma, a 27 d'octubre de 2015.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

E)

RGE núm. 7866/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del

copagament de qualsevol tipus.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Sra. Consellera de Salut, quins conceptes comprèn

l'expressió "eliminar el copagament de qualsevol tipus" que

consta al Pacte de Govern signat entre les forces que donen

suport al Govern?

Palma, a 27 d'octubre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

F)

RGE núm. 7867/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients

pendents dels informes de la Conselleria de Medi Ambient.

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.

Quants expedients estan pendents dels informes de la

Conselleria de Medi Ambient per demanar llicència d'obra

nova?

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

G)

RGE núm. 7868/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraccions laborals

detectades un cop realitzades les inspeccions.

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.

Quantes infraccions laborals s'han detectat per sectors una

vegada realitzades les inspeccions?

Palma, a 27 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

H)

RGE núm. 7869/15, del diputat Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en

l'avançament del pagament de les ajudes PAC.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quins són els motius que estan originant un retard en

l'avançament del pagament de les ajudes PAC?

Palma, a 27 d'octubre de 2015.

El diputat:

Gabriel Company i Bauzá.
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I)

RGE núm. 7877/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

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

Balears, relativa a noves instalAlacions educatives.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina previsió de construcció de nous centres educatius té

el Govern per a aquesta legislatura?

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

J)

RGE núm. 7879/15, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a custòdia compartida.

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.

Pensa el Govern impulsar els canvis legals necessaris

perquè a Balears, en cas de separació o divorcis matrimonials,

el principi general en relació amb els fills sigui la custòdia

compartida?

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

K)

RGE núm. 7880/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de contractació

de la Conselleria d'Educació.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina és la política de la Conselleria d'Educació en relació

amb la contractació d'assessors docents i assessors tècnics

docents?

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

L)

RGE núm. 7882/15, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

habitatges en lloguer social de les entitats bancàries.

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.

A quins acords està arribant el Govern de les Illes Balears

als efectes que els habitatges propietat de les entitats bancàries

que romanen buits puguin ser destinats a lloguer social?

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

M)

RGE núm. 7883/15, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

autopista de Llevant de Mallorca.

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 és la postura del Govern de les Illes Balears davant

l'impacte mediambiental que suposarà la construcció de

l'autopista entre Llucmajor i Campos a l'illa de Mallorca?

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

N)

RGE núm. 7884/15, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Palau de

Congressos.

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.

Tenint en compte que, segons sembla, l'informe jurídic de

la UIB ha dictaminat que la concessió del Palau de Congressos

de Palma fou irregular, pensa el Govern de les Illes Balears

prendre les mesures necessàries per tal que aquesta instalAlació

sigui veritablement de la ciutadania?

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

El diputat:

Carlos Saura i León.
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O)

RGE núm. 7885/15, del diputat David Martínez i Pablo, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reforma de

la Llei agrària.

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.

Quan pensa el Govern modificar la Llei agrària tal i com es

va comprometre als Acords pel Canvi?

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 28 d'octubre de 2015, admet a tràmit les proposicions no

de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 7651/15, dels Grups Parlamentaris Socialista,

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

Mixt, relativa a establiment d'una declaració d'obligacions de

servei públic a les rutes aèries entre els aeroports de les Illes

Balears que estableixi una tarifa única i universal màxima de

30 euros..

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt presenten la proposició no

de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears han de

veure satisfet, de manera suficient, el dret a la mobilitat i a

accedir amb igualtat d’oportunitats al desenvolupament

econòmic i social així com a l’educació, la formació, la salut,

la pràctica de l’esport, la cultura i les distintes ofertes d’oci i

recreatives.

El fet que la comunitat autònoma de les Illes Balears estigui

conformada per territoris de caràcter insular no ha de significar

cap tipus d’impediment, a l’hora d’exercir els seus drets i

satisfer les seves necessitats bàsiques, per als ciutadans i les

ciutadanes de qualsevol de les illes de l’arxipèlag.

Així mateix, és responsabilitat dels poders públics, d’acord

amb les seves respectives competències, vetllar pel compliment

dels principis d’equitat i igualtat d’oportunitats així com

afavorir la màxima cohesió social i territorial.

Així mateix, el desenvolupament econòmic sostenible i

equilibrat de les Illes Balears, així com la cohesió social i

territorial de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,

necessiten de manera peremptòria d’una connectivitat aèria

suficient quant a freqüències i capacitat, uns horaris adequats

a les distintes necessitats existents i un preu aplicable amb

caràcter universal als usuaris calculat d’acord al principi

d’equitat.

Les societats de les Illes Balears, i en especial les de

Menorca, d’Eivissa i de Formentera, així com la gran majoria

de les institucions públiques de les Illes Balears, s’han

manifestat de manera reiterada sobre les mancances i els

inconvenients que presenta l’actual oferta, especialment quant

a preu, de la connectivitat aèria entre les Illes Balears. És hora

que els poders públics, d’acord amb les competències que els

són pròpies, atenguin d’una vegada per totes les justes

reivindicacions dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes

Balears.

Per tot això els grup parlamentaris sotasignants presenten la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a aprovar, d’acord amb el Govern de les Illes Balears i els

consells insulars, una nova Declaració d’Obligacions de Servei

Públic a les rutes aèries entre els aeroports de les Illes Balears

que garanteixi de manera suficient i equitativa el dret a la

mobilitat de les ciutadanes i dels ciutadans residents a les Illes

Balears, afavoreixi el desenvolupament econòmic i social de

cadascuna de les illes de l’arxipèlag i faciliti l’accés a la

igualtat d’oportunitats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a consensuar amb el Govern de les Illes Balears i els consells

insulars les condicions de la Declaració d’Obligacions de

Servei Públic a les rutes aèries entre els aeroports de les Illes

Balears, que almanco haurà d’acomplir els següents requisits

amb caràcter de mínims:

a) Una tarifa única d’un màxim de trenta euros aplicable

amb caràcter universal, a tots els usuaris de cadascuna de les

rutes establertes, amb independència del seu lloc de residència.

b) Unes freqüències i capacitat suficients, així com uns

horaris establerts d’acord a les necessitats dels ciutadans i les

ciutadanes per tal de garantir la mobilitat suficient entre illes

així com l’accés a la oferta de connectivitat (tant d’entrada com

de sortida) que ofereix l’aeroport de Palma de Mallorca.

c) Unes freqüències i uns horaris suficients que garanteixin

de manera eficient la relació entre les illes d’Eivissa i de

Menorca així com una regulació que presti una especial atenció

a les necessitats i drets dels residents a l’illa de Formentera.
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d) Uns mitjans tècnics i materials, així com personal

especialitzat suficients per tal de garantir l’estabilitat, la

regularitat, la continuïtat, la suficiència i la qualitat del servei.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a, d’acord amb el Govern de les Illes Balears i els consells

insulars, proveir la partida econòmica suficient, a través dels

Pressupostos Generals de l’Estat, que garanteixi la viabilitat

d’allò que s’estableix en els punts 1 i 2 d’aquest acord.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a, d’acord amb el Govern de les Illes Balears i els consells

insulars, aprovar la nova Declaració d’Obligacions de Servei

Públic a les rutes aèries entre els aeroports de les Illes Balears

amb caràcter immediat, amb la màxima diligència i

transparència i amb la garantia de la màxima concurrència

pública i qualitat, sempre d’acord amb l’interès de les

ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears.

Palma, a 22 d'octubre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber (Socialista).

Els portaveus:

Pilar Costa i Serra (Socialista).

Laura Camargo i Fernández (Podem Illes Balears).

David Abril i Hervás (MÉS per Mallorca).

Nel Martí i Llufriu (MÉS per Menorca).

Sílvia Tur i Ribas (Mixt).

B)

RGE núm. 7652/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a liquidació del deute de 241 milions d'euros contret

pel Govern d'Espanya amb el Govern de les Illes Balears

vinculat als convenis en matèria de carreteres signats per

ambdues administracions els anys 1998 i 2004.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

D’acord amb allò que establia la Llei 12/1996, de 30 de

desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1997 (i

d’acord amb l’article 138.1 de la Constitució, que estableix que

l’Estat “garanteix la realització efectiva del principi de

solidaritat consagrat a l’article 2 de la Constitució i vetllarà per

l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just entre les

diverses parts del territori espanyol, i atendrà assenyaladament

les circumstàncies del fet insular”), l’any 1998, el Ministeri de

Foment i el Govern de les Illes Balears signaven un conveni pel

qual el Govern d’Espanya es comprometia a aportar a les Illes

Balears finançament d’infraestructures per la quantitat de

346.800.000 euros. Havien de ser destinats a la millora de la

xarxa viària de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de

Formentera, atès que la nostra comunitat té transferides les

competències en matèria de carreteres i que, pel seu caràcter de

comunitat uniprovincial, a les Illes Balears no hi havia cap

carretera titularitat de la xarxa de carreteres de l’Estat i, per

tant, el Ministeri no gestionava ja llavors cap via a cap de les

nostres illes.

A la signatura del Conveni de l’any 1998 li va succeir, l’any

2004, la firma d’un segon conveni, atès que en els sis anys

transcorreguts s’havien invertit o contret compromisos només

per valor de 130,89 milions per part del Govern de les Illes

Balears i es considerava necessària la reprogramació de les

obres i del seu finançament. Aquest segon conveni, per valor de

241.900.000 euros, va ser signat dia 12 de març de 2004.

Amb posterioritat, l’any 2011, el Ministeri de Foment va

rescindir el Conveni de 2004 de manera unilateral i sense la

convocatòria (com era preceptiu) de la Comissió bilateral de

seguiment que s'hi establia. La causa exposada va ser el

sobrecost econòmic (que va arribar a ser de fins a un 450% en

alguns casos) de les obres executades a càrrec d’aquest conveni

pel Govern de les Illes Balears, com ara les autovies d’Eivissa,

que a dia d’avui continuen encara llastant de manera molt greu

els Pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Atès el recurs judicial posat pel Govern de les Illes Balears

a la decisió unilateral del Ministeri de Foment de rescindir el

Conveni de Carreteres de 2004, els tribunals de justícia van

sentenciar ordenant al Ministeri resoldre el conflicte establert

amb el Govern de les Illes Balears a través de la Comissió

bilateral de seguiment establerta en el Conveni. Finalment, el

Ministeri de Foment va reconèixer un deute de 333 milions

d’euros amb el Govern de les Illes Balears i va comprometre el

seu pagament.

Tot i el compromís establert pel Ministeri de Foment

d’abonar la totalitat del deute contret amb el Govern de les Illes

Balears a causa dels convenis de carreteres de 1998 i de 2004,

a hores d’ara només ha liquidat la quantitat de 90 milions

d’euros.

Aquest greu i reiterat incompliment causa un important

perjudici a les finances públiques de la nostra comunitat i, en

conseqüència, al benestar de les ciutadanes i dels ciutadans de

les nostres illes, que s’afegeix als enormes problemes

d’endeutament creats a les finances públiques de la nostra

comunitat pel malbaratament de cabals públics que va

significar l’injustificable sobrecost de les obres viàries

vinculades al Conveni de 2004. Algunes obres, endemés,

encara avui presenten greus problemes de funcionament (com

ara inundacions) i moltes d’elles van ser greument contestades

per la gran majoria de la població pel seu fort impacte contra

el paisatge i el medi ambient.

Per tot açò, i atès que el Govern d’Espanya ha reconegut al

Govern de les Illes Balears el deute de 241 milions vinculat al

Conveni en matèria de Carreteres signat l’any 2004, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a prendre les mesures necessàries per procedir al pagament,

amb caràcter immediat, del deute de 241 milions contret amb

Govern de les Illes Balears i vinculat al Conveni en matèria de

Carreteres signat l’any 2004.

2. El Parlament de les Illes Balears reitera la necessitat de la

urgent revisió, per part del Govern d’Espanya, i d’acord amb el

Govern de les Illes Balears, del finançament econòmic destinat

a la nostra comunitat.
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Palma, a 21 d'octubre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 28 d'octubre de 2014, admet a tràmit les proposicions no

de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a millora de l'accessibilitat al nou Hospital Can

Misses, davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

El nou hospital Can Misses, a Eivissa, ha suposat una

important millora per al servei sanitari dels pacients eivissencs

i quan estigui a ple funcionament i compti amb la tan demanada

radioteràpia ho serà encara més.

Però com tots sabem, hi ha coses que són millorables i per

les quals hem de continuar treballant tots, com és per exemple,

el preu abusiu del pàrquing de l'hospital.

I com ho és també l'accessibilitat a l'hospital per a les

persones que tenen dificultats de mobilitat, ja sigui temporal o

definitiva.

Les entrades als diferents edificis de l'hospital estan

situades a una considerable distància del pàrquing, que està

comunicat amb ascensors que deixen al carrer i des d’allí, en el

millor dels casos, s'ha que caminar a la intempèrie un mínim de

150 m.

Aquesta distancia , per a una persona amb mobilitat normal,

no suposa cap problema, però quan es tracta d'una persona amb

discapacitat i/o mobilitat reduïda, la distància es fa impossible.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears adopta els següents acords:

1. Insta el Govern de les Illes Balears que habiliti entrades

directes des del pàrquing al passadís central de l'Hospital de

Can Misses, fent accessos als diferents ascensors, facilitant així

l’accés a l'hospital per als usuaris en general i especialment per

a les persones amb discapacitat o amb dificultats de mobilitat.

2. Si això no fos tècnicament possible, el Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a habilitar un

o més ascensors que connectin el pàrquing amb l'interior de

l'hospital.

3. Finalment, a la zona més propera als nous accessos, el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a habilitar i senyalitzar una zona de pàrquing reservada

per a les persones amb mobilitat reduïda.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La diputada:

María José Ribas i Ribas.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 7653/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la composició dels comitès de

coordinació aeroportuària i de la regulació de les comissions

de coordinació d'aeroport, davant la Comissió de Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

El Govern d’Espanya va crear els Comitès de Coordinació

Aeroportuària a través del Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de

desembre, d’actuacions a l’àmbit fiscal, laboral i

liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació

d’ocupació. En el seu article 13, el Reial Decret estableix que:

“Reglamentariamente, para el ámbito de cada Comunidad

Autónoma, se crearán Comités de Coordinación

Aeroportuaria entre el Estado y la Comunidad Autónoma,

cuyas funciones serán de informe y asesoramiento en las

siguientes materias:

a) Coordinación e impulso de las políticas

aeroportuarias del Estado y las Comunidades Autónomas en

aquellas Comunidades que hayan desarrollado de manera

efectiva su competencia aeroportuaria.

b) Coordinación de la política aeroportuaria del Estado

con las po líticas urbanísticas,  terr i to riales y

medioambientales de las Comunidades Autónomas.

c) Coordinación entre el Estado y las Comunidades

Autónomas en materia de servidumbres aeronáuticas y

acústicas.

d) Accesibilidad y conectividad del aeropuerto con otros

medios y vías de transporte. e) Desarrollo de rutas aéreas”

El Govern d’Espanya pretenia respondre així a les

reiterades peticions de distintes comunitats autònomes de

participar en la gestió dels seus respectius aeroports. El Govern

de les Illes Balears i aquest parlament no havien estat aliens a

aquestes peticions de participació, especialment justificades en

el nostre cas atesa la condició d’insularitat, el dèficit
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d’oportunitats d’accés a la igualtat d’oportunitats que açò

comporta i l’especialització en la indústria turística de la nostra

economia.

El 13 de juliol de 2012, el Reial Decret Llei 20/2012, de

mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de

la competitivitat (article 33) modificava l’article 13 del Reial

Decret Llei 13/2010, que quedava així:

“1. En los aeropuertos atribuidos a la gestión y explotación

de «Aena Aeropuertos, S.A.» se garantizará la participación

de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de las

corporaciones locales, y las organizaciones empresariales

y sociales representativas.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, «Aena

Aeropuertos, S.A.» constituirá en cada Comunidad y

Ciudad Autónoma un Comité de Coordinación

Aeroportuaria.

3. El Gobierno establecerá la composición y el régimen de

funcionamiento de los Comités de Coordinación

Aeroportuaria, cuyos miembros representarán a las

Administraciones públicas, al Consejo de Cámaras y a las

organizaciones económicas y sociales representativas en la

respectiva Comunidad o Ciudad Autónoma. En todo caso,

su composición deberá contemplar la participación de:

a) Un representante del Ministerio de Fomento, que

ejercerá la Presidencia del Comité de Coordinación

Aeroportuaria.

b) Dos representantes de la respectiva Comunidad o

Ciudad Autónoma.

c) Tres representantes de «Aena Aeropuertos, S.A.

d) Tres representantes de las corporaciones locales,

designadas a propuesta de la asociación de municipios y

provincias de ámbito autonómico.

e) Un representante del Consejo de Cámaras de la

Comunidad o Ciudad Autónoma.

f) Un representante de las organizaciones económicas y

sociales representativas en la respectiva Comunidad o

Ciudad Autónoma, designados por ésta.

El Comité de Coordinación Aeroportuaria de la

respectiva Comunidad o Ciudad Autónoma, que se reunirá

al menos dos veces al año y siempre que lo soliciten la

mayoría absoluta de sus miembros. Reglamentariamente se

podrá constituir una Comisión de coordinación por cada

aeropuerto en función del tráfico de pasajeros anuales, en

los términos que reglamentariamente se establezca.

El director del aeropuerto será miembro de pleno

derecho de la Comisión de coordinación del respectivo

aeropuerto.

4. Son funciones del Comité de Coordinación

Aeroportuaria de la respectiva Comunidad o Ciudad

Autónoma:

a) Velar por la adecuada calidad de los servicios

aeroportuarios y la actividad de los aeropuertos,

proponiendo aquellas actuaciones que se consideren

necesarias para impulsar el desarrollo de la actividad

aeroportuaria.

b) Colaborar con Aena Aeropuertos, S.A., y, en su caso, las

administraciones públicas competentes, en la definición de

la estrategia a desarrollar con relación los aeropuertos de la

respectiva comunidad o Ciudad autónoma, en particular, en

el ámbito comercial, tomando en consideración su contexto

territorial y competitivo.

c) Conocer de las propuestas de «Aena Aeropuertos, S.A.»,

en materia de servidumbres aeronáuticas y acústicas.

d) Colaborar con «Aena Aeropuertos, S.A.» en materia de

definición de las líneas estratégicas de los aeropuertos, en

particular informando los Planes Directores de los

respectivos aeropuertos, antes de ser sometidos a su

aprobación por el Ministerio de Fomento.

e) Conocer del procedimiento de consultas desarrollado por

«Aena Aeropuertos, S.A.» en materia de tarifas

aeroportuarias, conforme a lo dispuesto en la Ley 21/2003,

en orden a su modificación, en relación con los aeropuertos

de la respectiva Comunidad o Ciudad Autónoma.

f) Canalizar las actuaciones relacionadas con la promoción

del transporte aéreo, en el ámbito de sus competencias.

g) Promover las acciones que sean necesarias para el

fortalecimiento de la conectividad aérea mediante el

establecimiento y promoción de nuevas rutas aéreas,

internacionales y nacionales.

h) Recabar los datos e información sobre cualesquiera

aspectos de la gestión aeroportuaria que sean necesarios en

orden a poder cumplimentar las demás funciones que se les

atribuyen en este apartado.

i) Desarrollar cuantas funciones se consideren convenientes

para incrementar el transporte de pasajeros y la carga aérea,

así como cualesquiera otras que le atribuyan las

disposiciones adoptadas en materia de aeropuertos de

interés general.»

La importància de les funcions que encomana el Reial

Decret Llei 20/2012 als Comitès de Coordinació i el retard en

l’aprovació del seu reglament i per tant de la seva constitució,

va fer que el 25 de febrer de 2013, més de dos anys després de

la seva creació, el grup parlamentari socialista registrés en

aquest parlament una proposició no de llei instant el Govern

d’Espanya a “desenvolupar amb caràcter immediat el reglament

de funcionament dels Comitès de Coordinació Aeroportuària

prevists en el Reial Decret 20/2012”. Així mateix, la proposició

no de llei instava a fer possible, “a través del Reglament, la

creació de les Comissions de Coordinació, previstes al Reial

Decret 20/2012, als aeroports de la nostra comunitat i a fer-ho

tot permetent la màxima participació de les administracions

públiques i les entitats cíviques, econòmiques i socials de

Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera més

rellevants.

La proposició no de llei, que va ser debatuda a la Comissió

de Turisme de dia 21 de març de 2013, va ser aprovada per

unanimitat amb una esmena inclosa pel Grup Parlamentari

Popular tot demanant de manera específica la participació dels

consells insulars en el Comitè de Coordinació Aeroportuària.

Sis mesos després, dia 21 de setembre, el Govern

d’Espanya aprovava el Reial Decret 697/2013, pel qual es

regula l’organització i el funcionament dels comitès de

Coordinació Aeroportuària.

L’esmentat reglament, però, excloïa els consells insulars del

Comitè i limitava la possibilitat de constituir comissions de

coordinació només als aeroports de més de 8 milions de

passatgers anuals.
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La importància de les Comissions de Coordinació

d’aeroport queda palesa en l’article 11 del Reial Decret que

estableix que: “El Comité de Coordinación podrá delegar en las

comisiones de coordinación de aeropuerto la totalidad o parte

de las competencias que tiene atribuidas en lo tocante a ese

aeropuerto.”

Es dóna així la paradoxa que aeroports com ara els de

Pamplona (138.312 passatgers l’any 2014) o el de Badajoz

(39.600 passatgers l’any passat), ciutats accessibles endemés,

també, per AVE i autovia, tenen constituït un Comitè de

Coordinació, mentre que Eivissa, amb 6.212.198 de passatgers

no pot disposar d’un òrgan específic per al seu aeroport.

En el benentès que ni la possible modificació de la

composició del Comitè de Coordinació ni la correcció de la

regulació dels Comitè de Coordinació d’aeroport en el sentit

que es demana en aquesta proposició no de llei no poden

desplaçar l’exigència de la participació directa i efectiva en la

gestió dels aeroports de les Illes Balears de les administracions

públiques i les entitats cíviques, econòmiques i socials de

Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera més

rellevants, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya

a satisfer la voluntat expressada per unanimitat dia 21 de març

de 2013 pel Parlament de les Illes Balears i, per tant, a procedir

a modificar l'article 2 del Reial Decret 697/2013, de 20 de

setembre, pel qual es regula l’organització i el funcionament

dels Comitès de Coordinació Aeroportuària i incorporar (en el

de les Illes Balears) la representació directa i nominal dels

Consells Insulars de Mallorca, de Formentera, d’Eivissa i de

Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a modificar l’article 10 (Constitució de Comissions de

Coordinació d’aeroport) del Reial Decret 697/2013, de 20 de

setembre, pel qual es regula l’organització i el funcionament

dels Comitès de Coordinació Aeroportuària per tal que, atesa

la seva importància estratègica, social i econòmica, els

aeroports de les Illes Balears puguin disposar de Comissions de

Coordinació amb independència de quin sigui el seu trànsit

anual de passatgers.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a modificar l’article 11 (Composició i funcions de les

Comissions de Coordinació d’aeroport) del Reial Decret

697/2013, de 20 de setembre, pel qual es regula l’organització

i el funcionament dels Comitès de Coordinació Aeroportuària

per tal de fer possible (en els aeroports de les Illes Balears) la

incorporació de la necessària representació del consell insular

corresponent (de Mallorca, de Menorca i els d’Eivissa i de

Formentera) així com, respectivament, de les entitats cíviques,

econòmiques i socials més representatives de cadascuna de les

illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a procedir a les modificacions legals i administratives que

siguin necessàries per tal de fusionar les funcions de les

Comissions de Coordinació d’aeroport resultants de la

modificació legal expressada en el punt anterior amb les dels

Comitès de Rutes. Es tracta de convertir-los en un sol òrgan i

guanyar així en eficiència i eficàcia, tot dotant l'organisme que

en resulti dels suficients recursos personals, econòmics i tècnics

per tal que puguin desenvolupar les seves finalitats amb

suficiència. En qualsevol cas, dita fusió no significarà la pèrdua

de representativitat i capacitat de decisió de les institucions de

les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears reitera al Govern d'Espanya

l'exigència clara i decidida d'obrir un procés polític i

institucional per tal incorporar les principals institucions de les

Illes Balears així com les més rellevants entitats socials i

econòmiques en els òrgans de planificació, programació, gestió

i de decisió efectiva dels aeroports de Mallorca, de Menorca i

d'Eivissa. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears fa

palès públicament que allò que es demana en la present

proposició no de llei en els seus punts 1, 2, 3 i 4 només s'ha

d'entendre com una situació transitòria fins que no s'assoleixi

allò que s'estableix en aquest últim.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

C)

RGE núm. 7672/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a estimació de valors solars per part de

l'ATB, 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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Mitjançant la Instrucció 1/2002, de 20 de febrer, del

secretari general tècnic de la Conselleria d'Hisenda i

Pressuposts, es varen establir per primera vegada els criteris

que havien de seguir els òrgans competents de la conselleria

per comprovar el valor real dels béns immobles situats en el

territori de les Illes Balears, en la gestió de l’impost sobre

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de

l'impost sobre successions i donacions.

Instruccions posteriors han anat actualitzant aquests criteris,

casi anualment, revisant les taules incorporades, fins a la més

recent, la Instrucció 1/2015, d'11 de maig, del director de

l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Per tal de valorar les edificacions, la instrucció detalla

diferents taules de coeficients a aplicar segons les

característiques, la tipologia, els usos, l'antiguitat, etc.,

d'aquestes. D'altra banda, per als terrenys rústics, s'incorporen

taules de valoració en funció del municipi, a més de coeficients

en funció de la classificació del sòl, l'accés de què disposen o

l'entorn.

En el cas del valor del solar, però, únicament s'agafa com a

referència el valor cadastral multiplicat per dos, sense cap tipus

de factor corrector, interpretant que el valor cadastral equival

a la meitat del valor real.
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Actualment, però, el valor cadastral dels solars difícilment

s'ajusten a la meitat del valor de mercat, ja sigui per l'antiguitat

de les valoracions o pel fet que es produïssin a moments de

gran especulació immobiliària.

Aquest fet produeix que les valoracions a emprar en

l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats, i en l'impost sobre successions i donacions,

puguin ser totalment desproporcionades, i no ajustades al valor

real que persegueix la instrucció.

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d'Hisenda i Administracions Públiques i a l'Agència Tributària

de les Illes Balears a treballar amb una nova instrucció de

criteris per comprovar el valor real del béns immobles que

introdueixin per la valoració dels solars càlculs de valors

mitjans i característiques per tal d'ajustar les valoracions al

valor real.

Palma, a 22 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Reus i Darder.

El portaveu:

David Abril i Hervàs.

D)

RGE núm. 7690/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport al Pla de gestió presentat per la federació de

confraries de les Illes Balears, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

Mitjançant el projecte europeu LIFE+INDEMARES,

cofinançat al 50 % per la Comissió Europea i al 50 % pel

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, s’ha

contribuït a la protecció i a l' ús sostenible de la biodiversitat en

els mars espanyols. En aquest projecte, s’han estudiat 10 Llocs

d’Importància Comunitària (LIC) i 39 Zones d’Especials de

Protecció per a les Aus (ZEPA), basades en l’inventari d’Àrees

Importants per a la Conservació de les Aus (IBA) marines. En

conjunt, s’han estudiat 7 milions d’hectàrees a la Xarxa Natura

2000 espanyola i multiplicant per 8 la superfície marina

protegida.

D’aquesta manera, es dóna compliment a les Directives

Europees d’Hàbitats i Aus, estendre la Xarxa Natura 2000 i

contribueix a l’objectiu marcat pel Conveni sobre la Diversitat

Biològica de les Nacions Unides, del que Espanya és firmant,

de designar com a espais protegits per almenys un 10% del

mars i oceans del planeta.

El Canal de Menorca és una de les zones estudiades pel

projecte LIFE+INDEMARES. Aquest corredor marí està situat

entre les illes de Mallorca i Menorca on es poden trobar una

àmplia distribució d’hàbitats, des de bancs d’arena (hàbitat

1110) i praderies de Posidònia (hàbitat 1120) a comunitats de

fons de plataforma i talús amb elevat valor ecològic (hàbitat

1170). Cal esmentar que aquesta zona presenta poblacions de

diferents espècies de cetacis (Tursiops truncatus) i tortugues

marines (Caretta caretta). Quant a les aus marines, el LIC és

especialment important per la presència de la pardela balear

(Puffinus mauretanicus) i cenicienta (Calonectris diomedea).

El juliol de 2014, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i

Medi Ambient va aprovar l’Ordre Ministerial AAA/1299/2014

on s’incloïa el Canal de Menorca (ESZZ16002) en la llista de

Llocs d’Importància Comunitària de la Xarxa Natura 2000 dels

espais marins. En un termini màxim de 6 anys, els Llocs

d’Interès Comunitari han de ser declarats com a Zones

Especials de Conservació (ZEC) juntament amb l'aprovació del

corresponent pla de gestió.

No és un fet puntual que hagin declarat LIC el Canal de

Menorca, sinó que demostra que es pot comptabilitzar la pesca

amb l’ús racional i sostenible dels recursos marins.

A finals de 2014, la Federació Balear de Confraries de

Pescadors, amb la voluntat de seguir treballant en les aigües del

Canal i tenint en compte les properes generacions, va presentar

una proposta de Pla de Gestió.

Que aquesta proposta de Pla de Gestió, després de tenir en

compte els seus suggeriments, té el vistiplau de Institut

Oceanogràfic Espanyol.

Que per primera vegada a la història, els pescadors van

passar al capdavant d’una iniciativa i que, a més a més, aquesta

té el suport del grup ecologista WWF.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

Balears a donar suport a la proposta de Pla de Gestió elaborat

per la Federació Balear de Confraries de Pescadors.

Palma, a 21 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

E)

RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures de suport als centres educatius amb

desequilibri social, davant la Comissió de Cultura, Educació

i Esports.

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.

La LOMCE , en els seus articles 84 i 109, estableix una

“adequada i equilibrada distribució de l'alumnat” i l'article 122
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determina que les administracions educatives podran assignar

majors dotacions de recursos a determinats centres públics i

privats concertats d'acord amb els projectes que així ho

requereixin o en atenció a les condicions d'especial necessitat

de la problemàtica.

A Balears tenim diversos colAlegis amb un percentatge molt

elevat d'alumnat estranger, aquest fet comporta un risc de

convertir-se en el que s'anomena "centres gueto". Aquesta

situació enfronta el professorat a una problemàtica molt

complexa tant educativa com social.

Creiem necessari buscar solucions a aquesta problemàtica

que a la llarga és un empobriment de tota una societat i que en

res no beneficia l'alumnat nouvingut.

Per tots aquests motius, 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 fer una avaluació de la situació dels diferents centres

on es pugui detectar un desequilibri social amb el risc de

convertir-se en el que s'anomena com "colAlegis gueto" .

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d'Educació i Universitat que prengui les mesures necessàries

per assegurar una equilibrada escolarització de l'alumnat

estranger, durant el període de matriculació i durant el curs, de

manera que permeti assegurar el manteniment equilibrat del

mapa escolar.

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

Balears que es negociï amb els centres escolars un pla de suport

per implantar de cara al proper curs, donant preferència a

aquells centres que tenen majors dificultats.

Palma, a 22 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

F)

RGE núm. 7692/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a distribució justa i equitativa de les inversions

públiques de l'estat a les comunitats autònoma, 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.

La comunitat autònoma de les Illes Balears ha estat

històricament una de les que més ha sofert l’injust finançament

per part de l’Estat. La Llei 22/2009 de 18 de desembre, de

finançament autonòmic, que va millorar alguns aspectes de les

lleis anteriors, continua deixant a la cua del finançament a la

nostra comunitat. És una llei totalment opaca, que no s’adapta

als cicles econòmics i que no té en compte el principi

d’ordinalitat.

No obstant això, el Govern de l’Estat, en un moment molt

delicat per a la sostenibilitat financera de totes les comunitats

autònomes, quan les entitats bancàries havien tancat les línies

de finançament, va posar a l’abast de totes elles uns

mecanismes per poder-se finançar, com van ser el Fons de

Liquiditat Autonòmica i els successius mecanismes

extraordinaris de pagament a proveïdors. Unes mesures que van

evitar la fallida de moltes comunitats, com la nostra, que estava

totalment colAlapsada i sense capacitat per poder pagar als seus

proveïdors.

Per altra banda, quant a les inversions públiques de l’Estat,

la nostra comunitat autònoma ha estat sempre per davall de la

mitjana estatal. Mai, ni en els anys que van arribar les

inversions estatutàries, no es va arribar a aquesta mitjana. El

problema que sosté aquesta situació és el fet que aquesta

inversió pública depèn, únicament i exclusivament, a la

voluntat i al criteri de qui governa a l’Estat. Un criteri que,

hagin governat uns o hagin governat els altres, sempre ens ha

perjudicat.

Les inversions públiques de l’Estat sempre han estat

subjectes a l’arbitrarietat i no s’han regit mai amb criteris

objectius. Per aquest motiu, sembla lògic pensar que hi hauria

d’haver un sistema per establir i distribuir, entre les distintes

comunitats, les inversions públiques de l’Estat, seguint uns

criteris avaluables i objectius, de forma que s’eliminessin les

subjectivitats existents fins ara.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

l’Estat a modificar la Llei 22/2001, de 27 de desembre, que

regula el Fons de Compensació interterritorials i, entre d’altres

modificacions, incloure-hi un sistema de distribució de les

inversions públiques de l’Estat que elimini l’arbitrarietat i la

inestabilitat actual i que suposi una distribució justa i equitativa

entre totes les comunitats autònomes.

Segon. El Parlament de les Illes Balears constata que la

comunitat autònoma de les Illes Balears ha rebut dels

Pressupostos Generals de l’Estat, de forma sistemàtica i en tota

la sèrie històrica, unes inversions públiques de l’Estat per

davall de la mitjana nacional.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del

Govern de l’Estat del senyor Rajoy per tal de donar liquiditat

a les comunitats autònomes i evitar-ne la fallida, posant en

marxa instruments tan importants i necessaris, com ara el Fons

de Liquiditat Autonòmica (FLA) i els successius mecanismes

extraordinaris de pagament a proveïdors.

Palma, a 23 d'octubre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.
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G)

RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a historial únic i homologat per a totes les

administracions i entitats, davant la Comissió d'Assumptes

Socials i Drets Humans.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

Els Serveis Socials a la nostra comunitat autònoma estan

gestionats mitjançant els tres nivells administratius: Govern,

Consells Insulars i Ajuntament. Aquest model té moltes coses

positives, com poder oferir al ciutadà un servei de proximitat

o serveis més especialitats. Però també té el risc de duplicar o

triplicar el processos administratius i també les pròpies

competències, en no estar clarament definides.

És per aquest motiu que es fa necessària una correcta

coordinació entre administracions tant per optimitzar els

recursos existents i evitar possibles duplicitats com per

simplificar la gestió administrativa al ciutadà.

I la primera passa per aconseguir-ho és la de compartir la

informació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta

la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estudiar,

en el termini de sis mesos, la implantació d'un sistema

informàtic que permeti tenir un historial social únic i homologat

per a totes les administracions i entitats acreditades.

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

H)

RGE núm. 7774/15, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta

per les Illes Balears, relativa a suport a l'artesania i mesures

de foment dels nostres artesans, davant la Comissió

d'Economia.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

L’article 1 de la Llei 4/1985, d’ordenació de l’artesania,

defineix l’artesania com l’activitat de creació, producció,

transformació o reparació de béns i la prestació de serveis

realitzada mitjançant un procés en el qual la intervenció

personal constitueix el factor predominant i on s’obté un

resultat final individualitzat que no s’acomoda a la producció

industrial totalment mecanitzada o en grans sèries.

D’acord amb la Llei d’ordenació de l’artesania es va dictar

el Decret 81/1988, de distintius de qualitat artesana, a fi i efecte

de concretar un dels objectius de la política en aquesta matèria

que és donar visibilitat i una identificació singularitzada als

nostres artesans ja que es considera fonamental que a través de

l’exhibició d’un distintiu es pugui identificar la producció

artesana en el mercat.

Els darrers anys amb la crisi econòmica i amb una

competència cada vegada més agressiva en què hi ha una

confusió sobre si els productes són realment de producció

artesana, es fa imprescindible que les diferents institucions

públiques de les Illes Balears s’impliquin en la promoció de la

nostra artesania a través de mesures concretes que ajudin la

seva promoció, el seu coneixement i una proximitat amb els

possibles clients.

Per aquests motius el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

Instar el Govern balear, els consells insulars i els

ajuntaments a coordinar la seva política en relació amb

l’artesania a fi i efecte de donar-li suport i ajudar la seva

dinamització i promoció.

Concretament es consideren, entre d’altres, mesures a

implementar les següents:

a) Que a les diferents fires i mercats els artesans siguin

situats en una zona conjunta i singularitzada que sigui

degudament identificada amb la corresponent senyalització i

informació.

b) Que a la ciutat de Palma s’habiliti a un edifici o espai

públic una gran zona per a l’exposició i la venda permanent del

producte artesanal fet i produït a les Illes Balears.

c) Que s’editin per part de les administracions distintius

identificadors i es facilitin als artesans perquè sigui clar i senzill

per al client la identificació dels artesans de les Illes Balears.

Així mateix s’hauria d’editar material explicatiu i divulgatiu de

la nostra artesania.

Palma, a 26 d'octubre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 5054/15, presentada pel diputat

Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a construcció del dipòsit d'emmagatzemament d'aigua

de la dessaladora de Santa Eulàlia del Riu.

En resposta a la seva pregunta l'informem que en data 29

d'abril de 2005 es signà entre el Ministeri de Medi Ambient i el

Govern de les Illes Balears un conveni de colAlaboració per a

l'execució de les obres hidràuliques d'interès general a les Illes

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=35
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Balears que contemplava el projecte, finançament, execució i

explotació de les següents dessaladores d'aigua marina: Badia

d'Alcúdia, Santa Eulàlia del Riu, Ciutadella de Menorca i

Andratx. D'elles tant sols han estat rebudes les dessaladores

d'Andratx i de Badia d'Alcúdia.

La dessaladora de Santa Eulàlia està pendent de recepció

per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'estar

en litigi l'Administració General de l'Estat amb el

concessionari.

En l'actualitat hi ha un dictamen del Consejo de Obras

Públicas emès el dia 3 de juny de 2015 en el que es reconeix el

dret de la concessionària, EDAM SANTA EULÀLIA UTE a

ser indemnitzada per danys i perjudicis en la quantitat de

24.036.386,01i, més l'actualització corresponent.

Aquest dictamen, a la seva vegada, està pendent del

dictamen del Consejo de Estado.

La direcció de les obres de la dessaladora de Santa Eulàlia

del Riu correspon al Ministeri de Medi Ambient, tal i com es

reflexa en la clàusula quarta del conveni de colAlaboració entre

el Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears.

Segons la informació existent a l'Agència Balear de l'Aigua

de la Qualitat Ambiental, el projecte primitiu de la dessaladora

de Santa Eulàlia del Riu contemplava la construcció d'un

dipòsit d'emmagatzemament de 5.000 m . En  el modificat núm.3

1 de l'esmentat projecte s'augmenta la capacitat del dipòsit de

5.000 a 10.000 m  (en dues piques de 5,000 m  cada un),3 3

havent constància de la construcció d'aquest dipòsit.

En esborranys d'obres complementàries de la dessaladora de

Santa Eulàlia existents a l'Agència Balear de l'Aigua i de la

Qualitat Ambiental es contemplava la construcció d'un mòdul

addicional de 5.000 m  de capacitat per aconseguir una3

capacitat final d'emmagatzemament de 15.000 m .3

Palma, 16 d'octubre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

B)

A les Preguntes RGE núm. 5059/15 a 5061/15, presentades

pel diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari

Popular, relatives a pla director de carreteres tramitat pel

Consell Insular d'Eivissa (I a III).

En data 14/09/2007 va tenir entrada a la Comissió de Medi

Ambient de les Illes Balears el document d'inici tramès el

Consell Insular d'Eivissa.

Dia 5/03/2015 va tenir entrada a la CMAIB l'informe de

Sostenibilitat Ambiental i actualment s'està informant aquest

projecte pels tècnics de la Comissió de Medi Ambient de les

Illes balears.

La CMAIB té previst que l'informe tècnic s'avaluï pel

Subcomitè d'Avaluacions Ambientals Estratègiques i s'elevi al

Ple del proper mes d'octubre per tal que s'emeti l'acord

pertinent.

Palma, 16 d'octubre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 5079/15, presentada pel diputat

Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a control de volums de consums de pous.

A la legislació en matèria d'aigües no es preveu el control

diari de volums, només que aquests comptin amb comptador.

Els gestors d'extraccions per a ús d'abastiments a poblacions

remeten anualment les dades de consum mensual dels seus

pous. Aquests poden ser públics o privats.

Palma, 16 d'octubre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 5080/15, presentada pel diputat

Sr. Damià Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a dessaladora.

En resposta a la seva pregunta l'informem que, en

l'actualitat el Govern de les Illes Balears gestiona, a través de

l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

(ABAQUA), les dessaladores de la Badia de Palma, Andratx,

Alcúdia, Eivissa, Sant Antoni de Portmany i Formentera.

Les dessaladores de Badia de Palma i Formentera es

gestionen directament mitjançant els corresponents contractes

de serveis de conservació, manteniment i explotació amb

empreses especialitzades.

Al mateix temps, les dessaladores d'Andratx, Badia

d'Alcúdia, Eivissa i Sant Antoni es gestionen mitjançant

contractes de concessió d'obra pública.

Es fa constar que amb data 29 d'abril de 2005 es signà 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 Eulàlia del Riu, Ciutadella de Menorca i Andratx. D'elles

tan sols han estat rebudes les dessaladores d'Andratx i Badia

d'Alcúdia. Les dessaladores de Ciutadella i Santa Eulàlia del

Riu, a dia d'avui, no han estat rebudes.

L'any de posada en serveu de les diferents dessaladores

gestionades per ABAQUA va ser:

Dessaladora Any posada en funcionament

Badia de Palma 1999

Eivissa 1994

Sant Antoni de Portmany 1996

Formentera 1995

Alcúdia 2010

Andratx 2010
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Segons les dades que consten a l'Agència Balear de l'Aigua

i de la Qualitat Ambiental, les despeses originades per les

dessaladores gestionades per ABAQUA en els anys 2012, 2013

i 2014 han estat les següents:

Despesa per dessaladora anual (IVA exclòs)

Badia de Palma:

Any 2012: 3.030.316,25i
Any 2013: 2.467.845,51i
Any 2014: 2.530.240,98i

Eivissa - Sant Antoni: dessaladores gestionades conjuntament

Any 2012: 6.303.048,56i
Any 2013: 7.407.625,04i
Any 2014: 8.004.213,78i

Formentera:

Any 2012: 827.821,83i
Any 2013: 730.337,53i
Any 2014: 704.465,62i

Alcúdia:

Any 2012: 3.720.115,98i
Any 2013: 3.722.701,35i
Any 2014: 4.191.386,56i

Andratx:

Any 2012: 3.871.670,84i
Any 2013: 3.850.764,18i
Any 2014: 3.867.157,61i

Les dessaladores de Santa Eulàlia del Riu i Ciutadella, no

estan recepcionades i no generen despeses a la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 16 d'octubre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 5081/15, presentada pel diputat

Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a pous.

No hi ha inspecció periòdica de pous, és poc possible fer-ho

per manca de mitjans. Es fa una inspecció a la posada en servei

de les bombes, sense diferenciar públics de privats.

Els agents de Medi Ambient fan inspeccions rutinàries

periòdicament i de forma aleatòria.

Palma, 16 d'octubre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 5084/15, presentada pel diputat

Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a dessaladora de Ciutadella 3.

En resposta a la seva pregunta l'informem que en data 29

d'abril de 2015 es va signar 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 Eulàlia del Riu, Ciutadella de Menorca i

Andratx. D'elles tan sols han estat rebudes les dessaladores

d'Andratx i de Badia d'Alcúdia.

La dessaladora de Ciutadella està pendent de recepció per

part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'estar en

litigi per part de l'Administració General de l'Estat amb el

concessionari.

A l'actualitat hi ha un dictamen del Consejo de Obras

Públicas emès en el que es reconeix el dret de la concessionària

de la dessaladora de Ciutadella a ser indemnitzada per danys i

perjudicis en la quantitat de 16.951.450,44i, més

l'actualització que correspongui.

Aquest dictamen, a la seva vegada, està pendent del

dictamen del Consejo de Estado. Per poder connectar la

dessaladora amb la xarxa d'abastiment en alta de Menorca,

donant subministrament al municipi de Ciutadella, s'estima

necessari una inversió d'uns 3.300.000i (IVA exclòs) a

l'objecte d'executar una conducció de 400 mm de diàmetre

d'uns 7.000 metres per al subministrament al centre urbà de

Ciutadella, càmera i grup de bombeig per aquesta conducció i

per a l'execució d'un dipòsit de regulació d'uns 5.000 m . Així3

mateix, s'ha de realitzar les obres per a la connexió de la

conducció existent amb el dipòsit que subministra a les

urbanitzacions del sud de Ciutadella. El projecte definitiu

d'aquestes actuacions no s'ha redactat.

Palma, 16 d'octubre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 5389/15, presentada per la

diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a immoble destinat al Centre

BIT d'Alaior.

S'ha presentat 1 edifici i la seva ubicació és la següent:

Edifici Maderesa al polígon de la Trotxa, parcelAla 46.

Avinguda Camp Verd, 4. 07730 Alaior.

L'adquisició serà directa si compleix tots els requisits

exigits.

El procediment que tramita el Govern per a la seva

adquisició és el següent:

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-010.pdf#page=12


568 BOPIB núm. 17 -  29 d'octubre de 2015

1.- En primer lloc es va haver d'unificar l'expedient del Centre

Bit Menorca que estava dispers en diferents Direccions

Generals (DGTIC i DGURTC).

2.- Es va demanar al Ministeri d'Economia i Competitivitat, via

reunió, un ajornament per dur a terme la compra. Va ser

impossible perquè estava en període d'execució +2 anys.

3.- Seguidament s'ha convocat una mesa tècnica per avaluar la

idoneïtat de l'edifici presentat i l'anunci en premsa per

l'adquisició d'aquest immoble.

4.- Vist que només hi ha un edifici presentat, es va decidir fer

una adquisició directa per part de la Fundació Bit.

5.- Per realitzar aquesta adquisició directa abans s'ha de

comptar amb un informe tècnic d'idoneïtat,  per la qual cosa es

va solAlicitar un certificat a l'Ajuntament d'Alaior demanant si

els usos d'aquest edifici estaven inclosos al PGOU del

municipi.

- Recepció d'un certificat per part de l'Ajuntament d'Alaior

dels possibles usos segons normativa urbanística. SolAlicitat 2

de setembre, reclamat per fax i correu electrònic dia 9 de

desembre.

- Certificat registrat a la Conselleria de Turisme dia 18  de

setembre, però rebut a posteriori on no deixa clar els usos.

- Mesa tècnica dia 22 de setembre.

- Dia 24 de setembre es tramet un ofici on es demanen

clarificacions respecte del certificat.

- Recepció d'informe per part de l'Ajuntament d'Alaior

corregint els dubtes de l'informe anterior.

- Dia 2 d'octubre hi ha una visita programada al centre per

aclarir diversos temes.

Palma, 2 d'octubre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 5581/14, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per

resoldre la constitucionalitat de la Llei 4/2013.

La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les

policies locals de les Illes Balears, va ser objecte del

procediment de negociació previst en l'article 33.2 de la Llei

Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional.

El procediment esmentat va acabar amb la signatura d'un

acord de data 11 d'abril de 2014 que resolgué les discrepàncies

manifestades en el si de la Comissió Bilateral de Cooperació

Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les

Illes Balears. L'Acord de què es tracta respecte dels articles 7,

8, 11, 17, 18, 19, 34, 41, 56, 58 62 i la disposició transitòria

primera de la Llei en qüestió va ser publicat, simultàniament,

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial

de l'Estat de 14 d'agost de 2014, i el compromís al qual varen

arribar ambdues administracions fou que el Govern de les Illes

Balears promouria la modificació dels preceptes següents:

articles 8 (associacions de municipis en matèria de policia

local), 34.2 (sistemes de selecció), 56 (causes per les quals es

pot passar a la situació de segona activitat), 62 (jubilació) i

disposició transitòria primera (policies auxiliars per extingir).

Així mateix, es va assolir el compromís de derogar l'apartat 4

de l'article 41 de la Llei de què es tracta.

Així, hi ha constància documental del fet que la llavors

consellera d'Administracions Públiques, mitjançant la

Resolució de dia 16 de maig de 2014, va ordenar iniciar el

procediment d'elaboració d'un avantprojecte de llei de

modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació

de policies locals, que es va tramitar als efectes, entre d'altres

qüestions, d'acomplir els acords assolits en el si de la Comissió

Bilateral esmentada.

El dia 14 d'octubre de 2014, el llavors director general

d'Interior, Emergències i Justícia, va donar trasllat de tot

l'expedient documental a l'extinta Direcció General de

Relacions Institucionals i Acció Exterior perquè emetés

l'informe a què es refereix la regla catorzena de les Instruccions

sobre el procediment per a l'exercici de la iniciativa del

Govern, cosa que va fer el titular del centre directiu esmentat

en l'anterior legislatura en data 27 d'octubre de 2014.

En vista de les conclusions de l'informe esmentat, va

prosseguir la tramitació del procediment en qüestió mitjançant

la fixació, per part del titular de la suprimida Conselleria

d'Administracions Públiques, de la redacció definitiva de

l'Avantprojecte de llei esmentat, que va ser tramitat per a la

seva deliberació en la Comissió de Secretaris Generals i

posterior consideració del Consell de Govern, sense que ara per

ara -com indica l'escrit de 5 d'octubre de 2015 de l'actual

director general d'Emergències i Interior- es tengui constància

de la realització d'altres actuacions relacionades amb aquest

expedient.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 5582/15, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a estat Comissió Estat-CAIB per resoldre la

constitucionalitat de la Llei 3/2013.

La Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei

6/2016, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, modificada

per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries

i economicoadministratives, va ser objecte del procediment de

negociació previst en l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979,

de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional.

El procediment esmentat va acabar amb la signatura d'un

acord de data 11 d'abril de 2014 que resolgué les discrepàncies

manifestades en el si de la Comissió Bilateral de Cooperació

Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les

Illes Balears. L'acord de què es tracta respecte de l'article

primer, apartats 1 i 13, de la Llei en qüestió va ser publicat,

simultàniament, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el

Butlletí Oficial de l'Estat de 29 de març de 2014, i el

compromís al qual varen arribar ambdues administracions fou

que se sotmetria a consulta de la Comissió Europea l'adequació
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d'aquests preceptes de la Llei autonòmica esmentada als termes

de la Directiva comunitària 79/409/CEE, sobre la conservació

de les aus silvestres, i un cop resolta, si escau, es promourien

les adequacions concretes que eventualment s'indicassin de

conformitat amb el criteri manifestat per la Comissió Europea

arran de la consulta esmentada o en un moment posterior.

Tanmateix no consta, a hores d'ara, en la Direcció General

d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, cap informació sobre la

materialització efectiva, per part de l'Administració General de

l'Estat, de la consulta davant les autoritats comunitàries a la

qual l'Administració estatal s'havia compromès ni sobre quina

hauria estat la resposta de les autoritats comunitàries

esmentades en cas que aquesta s'hagués formalitzat.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 5583/15, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per

resoldre la constitucionalitat de la Llei 7/2013.

La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic

d'instalAlació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, va

ser objecte del procediment de negociació previst en l'article

33.2 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal

Constitucional.

El procediment esmentat va acabar amb la signatura d'un

acord de data 25 de juny de 2014 que resolgué les

discrepàncies manifestades en el si de la Comissió Bilateral de

Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat

Autònoma de les Illes Balears. L'Acord de què es tracta

respecte de l'article 10 i de l'últim incís de l'apartat 1 c de

l'article 36 de la Llei en qüestió va ser publicat, simultàniament,

en el Butlletí de les Illes Balears i en el Butlletí de l'Estat de 14

d'agost de 2014, i el compromís al qual varen arribar ambdues

administracions fou, en primer lloc, que la regulació continguda

en l'article 10 de la Llei de què es tracta seria objecte de

desplegament reglamentari per part de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears, en el qual es concretarien els casos en què,

d'acord amb el que disposa la normativa bàsica estatal, fos

exigible la contractació i el manteniment d'una assegurança. I

per això, es tindria en compte que els serveis que presten els

operadors presentin un risc directe i concret per a la salut o per

a la seguretat del destinatari o d'un tercer, o per a la seguretat

financera del destinatari, alhora que han de ser proporcionats

a la naturalesa i l'abast del risc cobert.

Així mateix, es va assolir el compromís que l'últim incís de

l'apartat 1 c de l'article 36 de la Llei 7/2013 s'interpretaria en el

sentit que aquest només regís quant a l'exigència de visat del

certificat o document que acrediti que el director de l'obra

assumeix la direcció de les obres d'edificació que no necessitin

projecte de conformitat amb l'article 2 de la Llei 38/1999, de 5

de novembre, quan així ho prevegi expressament la normativa

bàsica estatal.

Quant a l'acord a què varen arribar ambdues

administracions que l'article 10 de la Llei de què es tracta seria

objecte de desplegament reglamentari per part de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears, cal dir que, després de la

reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per la Llei

orgànica 1/2007, de 28 de febrer, els consells insulars tenen

competències pròpies en la matèria de què es tracta que

comporten l'exercici de la potestat reglamentària, segons el que

disposa l'article 72 de la norma institucional autonòmica.

Mentre els consells insulars no efectuïn aquest

desplegament reglamentari per regular la qüestió, l'article 10 de

la Llei 7/2013 s'ha d'interpretar en relació amb la disposició

addicional tercera de la Llei esmentada, en el qual

s'especifiquen les característiques de les assegurances de forma

ponderada, en funció dels diferents tipus d'activitat i del risc

que suposen per als destinataris.

De fet, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

considerava que la discrepància plantejada per l'Administració

de l'Estat quedava resolta amb la regulació establerta en els dos

preceptes esmentats abans, atès que el que argumentava l'Estat

era el següent: "no es pot exigir amb caràcter general la

contractació d'assegurances de responsabilitat civil sense

especificar a quines activitats s'aplica i sense justificar-ne la

necessitat i proporcionalitat"; si bé, posteriorment, en línia amb

l'Acord de la Comissió, es va considerar convenient reforçar la

regulació continguda en la Llei 7/2013, mitjançant el

corresponent desplegament reglamentari en el moment en què

es dugui a terme.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 5584/15, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a estat Comissió Estat-CAIB per resoldre la

constitucionalitat de la Llei 8/2013, de pressuposts de la CAIB.

El dia 18 de març de 2014, la Comissió Bilateral de

Cooperació Administració general de l'Estat-Comunitat

Autònoma de les Illes Balears va acordar iniciar negociacions

per resoldre les discrepàncies manifestades en relació amb

l'article 28 de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de

pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'any

2014.

De conformitat amb la interlocució mantinguda, i per

l'Acord de la Comissió Bilateral esmentada de dia 18 de juliol

de 2014, ambdues parts varen considerar solucionades aquestes

discrepàncies quant al fet que la disposició derogatòria única

del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el

Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma

en matèria de tributs cedits per l'Estat, ha derogat l'article 28 de

la Llei 8/2013, de 23 de desembre, que va motivar la

controvèrsia.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.
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Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 5585/15, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per

resoldre la constitucionalitat de la Llei 4/2013.

El dia 17 de setembre de 2014, la Comissió Bilateral de

Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat

Autònoma de les Illes Balears va acordar iniciar negociacions

per resoldre les discrepàncies manifestades en relació amb

l'article 61.3 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports

terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

De conformitat amb la interlocució mantinguda, i per

l'Acord de la Comissió Bilateral esmentada del dia 6 de març

de 2015, ambdues parts varen considerar solucionades aquestes

discrepàncies amb el compromís d'entendre que la recta

interpretació d'allò que disposa el precepte de què es tracta

implica que aquest serà aplicable de conformitat amb el

principi d'eficàcia nacional recollit en la Llei 20/2013, de 9 de

desembre, de garantia de la unitat de mercat, i desenvolupat, en

particular, en l'article 6 i el capítol V de la susdita disposició

legal. En conseqüència, tal com determina l'Acord en qüestió,

totes les autoritzacions de transport atorgades de conformitat

amb allò que disposa el Reglament (CE) núm. 1071/2009 del

Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, pel

qual s'estableixen les normes comunes, relatives a les

condicions que s'han de complir per a l'exercici de la professió

de transportista per carretera i les normes dictades per a la seva

execució, tindran validesa en tot el territori nacional, sigui quin

sigui l'òrgan estatal o autonòmic que les hagi atorgat o el lloc

en el qual es troben domiciliades, sens perjudici de la limitació

al transport d'àmbit territorial d'una comunitat autònoma de les

autoritzacions de competència autonòmica.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 5587/15, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a estat Comissió Estat-Illes Balears pe

resoldre la constitucionalitat de la Llei 8/2014, del joc.

El dia 18 de juny de 2015 es va publicar simultàniament, en

el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de

l'Estat, l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Estat-

Illes Balears de dia 4 de maig de 2015, de caràcter interpretatiu

dels articles 3.1, 5 i 18 de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i

les apostes a les Illes Balears, mitjançant el qual ambdues parts

varen considerar resoltes les discrepàncies competencials

manifestades en relació amb els preceptes esmentats.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 5588/15, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per

resoldre la constitucionalitat de la Llei 10/2014.

El dia 3 de desembre de 2014, la Comissió Bilateral de

Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat

Autònoma de les Illes Balears va acordar iniciar negociacions

per resoldre les discrepàncies manifestades en relació amb els

articles 23.1 i 41 de la Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació

minera de les Illes Balears, (Butlletí Oficial de les Illes Balears

i Butlletí Oficial de l'Estat, ambdós de 15 de gener de 2015).

De conformitat amb la interlocució mantinguda, i per

l'Acord de la Comissió Bilateral del dia 30 de març de 2015,

ambdues parts varen considerar resolta la controvèrsia

suscitada en relació amb l'article 41 amb el compromís

d'entendre que allò que estableix el precepte de què es tracta és

un requisit discriminatori per raó de residència i, per tant,

contrari a l'article 18.2 d de la Llei 20/2013, de 9 de desembre,

de garantia de la unitat de mercat, i, en conseqüència, la

Comunitat Autònoma es comprometia a suprimir de l'article 41

la condició que el dipòsit o la constitució de garanties

financeres s'ha de fer amb el prestador o l'organisme del

territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

modificació que es vol introduir en la propera llei de

pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears.

En canvi, no va ser possible, en la negociació mantinguda

en el si de la Comissió Bilateral esmentada, arribar a cap acord

en relació amb l'article 23.1 de la susdita disposició legal.

Així, el Ple del Tribunal Constitucional, per una

providència de 21 de juliol de 2015, va acordar admetre a

tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 4051-2015,

promogut pel president del Govern, contra l'article 23.1 de la

Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de les Illes

Balears. El president del Govern va invocar l'article 161.2 de

la Constitució Espanyola, la qual cosa produí la suspensió de

la vigència i l'aplicació del precepte impugnat des de la data

d'interposició del recurs (7 de juliol de 2015) per a les parts del

procés, i des de la publicació de l'edicte corresponent en el

Butlletí Oficial de l'Estat per als tercers.

El procés a què s'ha alAludit, després de les alAlegacions de

les parts, està conclús per a sentència.

Cal tenir present també que, en connexió amb aquesta

mateixa controvèrsia, el Tribunal Constitucional, per una

providència de 26 de maig de 2015 (BOE núm. 129, de 30 de

maig de 2015), va acordar admetre a tràmit la qüestió

d'inconstitucionalitat núm. 2194-2015, plantejada per la Secció

Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal

Suprem, en el recurs de cassació núm. 34/2013, en relació amb

l'article 47 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures

tributàries i administratives de les Illes Balears, per possible

vulneració de l'article 149.1.23a i 25a, en relació amb l'article

128.1 de la Constitució, i, de conformitat amb el que disposa

l'article 10.1 c de la LOTC, reservar per a si mateix el

coneixement d'aquesta qüestió. Cal recordar que el precepte

esmentat declara tot el territori de les Illes Balears, per raons
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d'interès públic, zona no registrable a l'efecte del que

estableixen l'article 39.3 de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de

mines, i l'article 57.3 del Reial decret 2857/1978, de 25 d'agost,

pel qual s'aprova el Reglament general per al règim de la

mineria.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 5589/15, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per

resoldre la constitucionalitat de la Llei 11/2013.

El dia 3 de desembre de 2014, la Comissió Bilateral de

Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat

Autònoma de les Illes Balears va acordar iniciar negociacions

per resoldre les discrepàncies manifestades en relació amb els

articles 12.1, i 2, 13, 14.1 i 4, 22.8 i 23.3 i la disposició

addicional tercera de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de

comerç de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears

de 15 de gener de 2015 i Butlletí Oficial de l'Estat publicat

també el mateix dia).

Tot i que a l'anterior legislatura, des de la suprimida

Vicepresidència i Conselleria de Presidència, es va trametre a

Madrid la composició de la representació de les Illes Balears

que integraria el grup de treball encarregat d'endegar la

resolució de la controvèrsia de què es tracta, no es consta que

es formalitzàs cap reunió a aquest efecte.

La interlocució entre ambdues parts no s'inicia, en la

pràctica, fins que assumeix les seves funcions el nou Govern

sorgit dels darrers comicis autonòmics. I ha fa amb intensitat

per la imminència que està pròxim a finalitzar el termini de nou

mesos fixat en l'article 33 de la Llei orgànica del Tribunal

Constitucional perquè la discrepància competencial,

residenciada en el si de la Comissió Bilateral, es pugui resoldre

extrajudicialment.

Així, el 13 de juliol de 2015, reunides per videoconferència

les parts integrants de la Comissió Bilateral, s'arriba a un

principi d'acord per solucionar la controvèrsia, al qual s'avé la

representació de l'Administració de l'Estat; dos dies més tard,

el 15 de juliol, sembla tancat definitivament l'acord mitjançant

el qual el Govern impulsarà la modificació de la Llei balear del

comerç en els termes acordats per ambdues administracions,

una vegada que s'hagi assabentat la Comissió Interinsular

Assessora de Comerç i els grups polítics amb representació a

la cambra autonòmica. En síntesi, l'acord preveu, d'una banda,

tot un seguit de compromisos, per part de l'Administració de la

Comunitat Autònoma, de reformar la vigent Llei de comerç per

garantir-ne el millor encaix en les coordenades fixades per la

legislació bàsica estatal, amb respecte ple a les exigències del

dret comunitari europeu; d'altra banda, s'apunta una solució

consensuada entre ambdues administracions que ha de permetre

la Comunitat Autònoma mantenir, respecte als grans

establiments comercials, una llicència o autorització de caràcter

comercial i una modulació de les superfícies d'exposició i

venda comercial a partir de les quals la llicència o l'autorització

serien exigibles; tot això, en consideració al fet insular (art.

138.2 de la CE) i a les característiques pròpies dels diversos

territoris insulars.

Malgrat els esforços negociadors, el ple del Tribunal

Constitucional, mitjançant una providència de 21 de juliol de

2 0 15 , va  acordar admetre  a  tràmit e l r ecurs

d'inconstitucionalitat número 4315-2015, promogut pel

president del Govern contra els articles 13, 14.1, 22.8 i 23.3 i

la disposició addicional tercera de la Llei 11/2014, de 15

d'octubre, de comerç de les Illes Balears. El president del

Govern va invocar l'article 161.2 de la Constitució espanyola,

cosa que produí la suspensió de la vigència i l'aplicació dels

preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs (20

de juliol de 2015) per a les parts del procés, i des de la

publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de

l'Estat per als tercers.

En aquest context, i per evitar una situació d'inseguretat

jurídica respecte del règim jurídic aplicable als operadors

econòmics, el Govern va aprovar el Decret llei 2/2015, de 24

de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments

comercials. Amb aquesta disposició amb rang de llei, el

Govern, recollint les aspiracions del sector balear del comerç,

introdueix en la legislació balear les modificacions d caràcter

tècnic que, en consonància amb el "preacord" pactat amb

l'Administració General de l'Estat el mes de juliol, garanteixin

amb celeritat un millor encaix de la Llei 11/2014 en el marc

bàsic estatal, de manera que es proporciona així més seguretat

jurídica als operadors econòmics; i que, d'altra banda, continuïn

preservant, en cada illa, els valors territorials, mediambientals,

culturals, etc., que podrien posar-se en perill si l'Administració

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no tingués la

possibilitat d'efectuar adequadament un control previ de la nova

implantació o de l'ampliació de grans establiments comercials

basats en raons d'interès general.

Per acabar, s'ha de dir que el Ple del Tribunal

Constitucional, mitjançant interlocutòria de 6 d'octubre

d'enguany, ha acordat considerar que l'advocat de l'Estat, en la

representació que exerceix legalment, desistia del recurs

d'inconstitucionalitat al qual s'ha fet referència abans, i ha

declarat extingit el procés.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 5590/15, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS pe

Menorca, relativa a estat Comissió Estat-Illes Balears per

resoldre la constitucionalitat de la Llei 7/2012.

La Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a

l'ordenació urbanística sostenible, va ser objecte del

procediment de negociació que preveu l'article 33.2 de la Llei

orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional.

El procediment esmentat va acabar amb la signatura d'un acord

de data 22 de març de 2013, que resolgué les discrepàncies

manifestades en el si de la Comissió Bilateral de Cooperació

Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les

Illes Balears. L'acord de què es tracta respecte dels articles 7.2,
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10 i 17; les disposicions addicionals primera, tercera i quarta,

i la disposició transitòria segona de la Llei en qüestió, va ser

publicat, simultàniament, en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat el 18 de juny de 2013.

L'acord susdit assenyala, en primer lloc, que, en relació amb

les discrepàncies manifestades sobre l'article 7.2 de la Llei

autonòmica de mesures urgents per a l'ordenació urbanística

sostenible, aquest, de conformitat amb el que estableix l'article

16.1 b del Text refós de la Llei del sòl (TRLS), serà aplicable,

en relació amb l'article 8 de la mateixa norma de les Illes

Balears, sempre que el deure de cessió no es pugui complir

amb sòl destinat a habitatge sotmès a algun règim de protecció

pública en virtut de la reserva a què es  refereix la lletra b de

l'apartat primer de l'article 19 del TRLS. Tal interpretació, com

s'esmenta en l'acord a què s'ha fet referència, havia de tenir el

seu corresponent reflex en una futura norma legal, com així es

va fer en ser aprovada la Llei 2/2014, de 25 de març,

d'ordenació i ús del sòl (article 32).

En segon lloc, respecte de les discrepàncies manifestades en

relació amb l'article 10 i la disposició addicional quarta de la

Llei 7/2012, la Comunitat Autònoma va assumir el compromís

de promoure la derogació d'ambdós preceptes, la qual cosa es

va instrumentar efectivament mitjançant la disposició

derogatòria de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús

del sòl.

D'altra banda, el Govern també es va comprometre a

modificar la disposició addicional tercera de la Llei 7/2012, de

13 de juny, per la qual s'introdueixen modificacions en la Llei

11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental

i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. Va

donar compliment al compromís per mitjà de l'apartat segon de

la disposició derogatòria única de la Llei 2/2014, de 25 de

març. Mitjançant la norma legal esmentada es varen derogar els

apartats 1, 2 i 4 de la disposició addicional tercera de la Llei

7/2012, els quals modificaven els articles 29.1, segon paràgraf,

44.3 i 96.4 de la Llei 11/2006 i es recuperava la vigència

anterior a l'aprovació del Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de

mesures urgents per al desenvolupament urbanístic sostenible.

Finalment, quant a la controvèrsia suscitada en relació amb

la disposició transitòria segona de la Llei 7/2012, ambdues

administracions varen concordar que la discrepància

manifestada és una causa de la primigènia redacció del precepte

esmentat en el Decret llei 2/2012, norma en aquell moment ja

derogada. El nou tenor literal que la Llei 7/2012 dóna a la

disposició transitòria esmentada recull les condicions

establertes en la disposició transitòria primera del TRLS, per la

qual cosa, amb la nova redacció, les parts varen entendre que

no hi havia contravenció respecte al que es disposa en la

legislació estatal en matèria de reserva del sòl per habitatge

protegit.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 5591/15, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a estat Comissió Estat-Illes Balears per

resoldre la constitucionalitat de la Llei 8/2012.

La Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes

Balears, va ser objecte del procediment de negociació previst

en l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del

Tribunal Constitucional. El procediment esmentat va acabar

amb la signatura d'un acord de data 19 d'abril de 2013, que

resolgué les discrepàncies manifestades en el si de la Comissió

Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-

Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'acord de què es

tracta respecte dels articles 21, 23.2, 26.2, 59 i 65 de la Llei en

qüestió va ser publicat, simultàniament en el Butlletí Oficial de

les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat el 18 de juny

de 2013.

La controvèrsia suscitada derivava de l'adaptació de la

normativa autonòmica en matèria de turisme a la Directiva de

serveis del mercat interior, transposada a l'ordenament jurídic

espanyol mitjançant l'aprovació de normativa bàsica estatal,

fonamentalment per mitjà de la Llei 17/2009, de 23 de

novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i al seu

exercici.

L'acord susdit assenyalava, en primer lloc, que, en relació

amb les discrepàncies manifestades sobre els articles 21, 23.2

i 26 de la Llei autonòmica de turisme respecte de l'obligació de

presentació de declaració responsable, comunicació o obtenció

d'habilitació per a l'exercici de l'activitat turística, aquests

serien interpretats tenint en compte el que disposen els articles

4.2, 7.3 i 12 de la Llei bàsica 17/2009, de 23 de novembre, així

com va fer el Govern en aprovar el Decret 20/2015, de 17

d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en

matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de

coordinació i cooperació del Govern de les Illes Balears, i de

regulació i classificació de les empreses i dels establiments

turístics, dictat en desplegament de la Llei balear del turisme

(article 3).

En segon lloc, respecte de les discrepàncies manifestades

sobre l'article 59 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme

de les Illes Balears, la Comunitat Autònoma va assumir el

compromís de no desplegar reglamentàriament el règim de

garanties i responsabilitat dels mediadors turístics i centrals de

reserves que no tenguin capacitat per fer viatges combinats i, en

conseqüència, a no solAlicitar les dites obligacions a aquests

operadors. Així mateix, la Comunitat Autònoma va acceptar el

compromís de promoure la derogació del segon paràgraf de

l'apartat 1 del susdit article 59, la qual cosa es va instrumentar

efectivament mitjançant la disposició derogatòria del Decret

llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a

potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització

turística en les Illes Balears.

Finalment, quant a la controvèrsia suscitada en relació amb

l'article 65 (guies de turisme) de la Llei 8/2012, ambdues parts

acorden interpretar el dit article en tots els seus termes en el

marc del que disposa l'article 13 del Reial decret 1837/2008, de

8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic

espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del
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Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE,

del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al

reconeixement de qualificacions professionals, i també a

determinats aspectes de la professió d'advocat.

Palma, 21 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

R)

A les Preguntes RGE núm. 5611/15 a 5613/15, presentades

per la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup

Parlamentari Socialista, relatives a obres dels Rentadors de

Maria de la Salut (I a III).

En resposta a les seves preguntes l'informem el següent:

1.- El pressupost de l'obra dels Rentadors de Maria de la

Salut, es divideix en els següents contractes menors:

CM 141/14: Projecte d'investigació històrica dels rentadors

de la Maria de la Salut: 8.898,31i, sense IVA.

CM 209/14: Treballadors de recuperació del patrimoni

etnològic dels Rentadors de Maria de la Salut: 5.403,52i,

sense IVA.

CM 242/14: Rehabilitació del Pou de Sa Font i dels

Rentadors adjunts a Maria de la Salut: 37.445,00i, sense IVA.

2.- Les empreses que han realitzat els contractes menors han

estat les següents:

CM 141/14: Refoart, SL.

CM 209/14: Refoart, SL.

CM 242/14: Obras y Mantenimiento de Mallorca, SL.

3.- En resposta a l'estat d'execució del projecte Rentadors

de Maria de la Salut, l'informem que les obres dels tres

contractes menors estan acabades.

Palma, 16 d'octubre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

S)

A les Preguntes RGE núm. 5614/15 i 5615/15, presentades

per la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup

Parlamentari Socialista, relatives a ajudes a productora de

patata els anys 2011 i 2012.

Les bases d'aquestes ajudes és el Real decret 970/2002, de

24 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les

agrupacions de productors de patates de consum, no destinades

a la indústria feculera, i s'estableixen diverses mesures de

suport.

A les illes s'han anat convocant aquestes ajudes amb dues

convocatòries anuals, una per la constitució de les agrupacions

i una altra pel funcionament.

Les ajudes per la constitució es podien rebre només per als

cinc anys posteriors a la data del seu reconeixement.

La condició de beneficiari per les ajudes al funcionament de

les agrupacions s'havia d'haver obtingut durant els anys 2002,

2003, 2004 i 2005 (punt 3 de l'article 8 del Real Decret

970/2002.

Per això, s'ha de tenir en compte que el número possible de

solAlicitants d'aquestes ajudes és bastant limitant, i que durant

la tramitació no ha quedat fora mai cap solAlicitud presentada.

L'any 2010 es va publicar un modificació del Reglament

361/2008, establint que les ajudes estatals vigents aplicables a

la producció i al comerç de patates només podien estar vigents

fins el 31 de desembre de 2011, per aquest motiu el 2012 ja no

hi va haver convocatòries d'ajudes.

Convocatòria: Resolució del president del Fons de Garantia

Agrària i Pesquera de les Illes Balears  (FOGAIBA) de 7 de

setembre de 2011 per la qual es convoquen ajudes per al suport

a les agrupacions de productors de patates de consum no

destinades a la indústria de la fècula (BOIB núm. 138, de

15.09.2011).

MALLORCAN NEW POTATOES SAT BA-76

276.401,52i 2011

Convocatòria: Resolució del president del Fons de Garantia

Agrària i Pesquera de les Illes Balears  (FOGAIBA) de 20 de

maig de 2011 per la qual es convoquen ajudes destinades a

promoure la constitució d'agrupacions de productors de patates

de consum, corresponents a l'any 2011 (BOIB núm. 79, de

31.05.2011).

M A L L O R C A N  N E W  P O T A T O E S  S A T  B A -7 6

/41.223,45i/2011

Als productors també s'ha pagat la subvenció a la

contractació d'assegurances agràries.

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i

Pesquera de les Illes Balears  (FOGAIBA) de 21 de desembre

de 2010 per la qual es convoquen, per segona vegada a

l'exercici de 2010,  ajudes per a la contractació d'assegurances

agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes

Balears (BOIB núm. 190, de 30.12.2010).

M A L L O R C A N  N E W  P O T A T O E S  S A T  B A -7 6 /

276.401,52i/2011

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i

Pesquera de les Illes Balears  (FOGAIBA) de 14 de desembre

de 2011, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment

anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances

agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes

Balears corresponents al Pla anual 2012 (BOIB núm. 189 EXT,

de 19.12.2011).

Línia d'assegurança Pla import ajudes

307_HORTÍC. A. OTOÑ-INV 2011 39.906,19i
307_HORTÍC. A. OTOÑ-INV 2012 39.221,66i

Indirectament els productors de patates han rebut les ajudes

a les Agrupacions de defensa vegetal (ADV), convocades per

les resolucions:
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Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i

Pesquera de les Illes Balears  (FOGAIBA) de 20 de maig de

2011, per la qual es convoquen, ajudes a les Agrupacions de

Defensa Vegetal i a les ATRIA, per al foment de

l'associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal, per

a l'any 2011 (BOIB núm. 79, de 31.05.2011).

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i

Pesquera de les Illes Balears  (FOGAIBA) de 30 de març de

2012, per la qual es convoquen, ajudes a les Agrupacions de

Defensa Vegetal i a les ATRIA, per al foment de

l'associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal, per

a l'any 2012 (BOIB núm. 50, de 7.04.2012).

2011

Esplet SAT Nº 9453.

import concedit: 16.900,00i.; import pagat: 14.570,46i.

Mallorca New Potatoes SAT BA-76

import concedit: 16.900,00i.; import pagat: 14.264,50i.

Agrupació de defensa vegetal conreadors

import concedit: 15.700,00i.; import pagat: 13.084,75i.

ADV Es Pla

import concedit: 13.948,00i.; import pagat: 13.248,65i.

Total

import concedit: 63.448,00i.; import pagat: 55.168,36i.

2012

Esplet SAT Nº 9453.

import concedit: 13.931,55i.; import pagat: 13.931,55i.

Mallorca New Potatoes SAT BA-76

import concedit: 11.314,44i.; import pagat: 11.314,44i.

Agrupació de defensa vegetal conreadors

import concedit: 13.000,00i.; import pagat: 13.000,00i.

ADV Es Pla

import concedit: 11.650,62i.; import pagat: 11.650,62i.

Total

import concedit: 49.356,61i.; import pagat: 49.356,61i.

Palma, 16 d'octubre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 5617/15, presentada per la

diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a cost del projecte "Escaparate

inteligente".

El cost del projecte a dia d'avui és de 2.365.038,09 euros.

Palma, 30 de setembre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 5619/15, presentada per la

diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució del

pressupost del Consorci de la borsa de places.

S'adjunta l'execució del pressupost del Consorci de la borsa

de places a 31/08/2015.

Palma, 8 d'octubre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 5628/15, presentada per la

diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a docents a la Conselleria d'Educació.

El percentatge de personal de la conselleria que és docent

funcionari de carrera és del 22,04%. En tots els casos realitzen

un treball relacionat amb la docència.

El conseller d'Educació i Universitat:

Martí March i Cerdà.

Ordre de Publicació

W)

A la Pregunta RGE núm. 5633/15, presentada per la

diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a criteris per obtenir integració.

El procediment i els criteris per tramitar els certificats

d'integració estan establerts a la Instrucció 1/2013, de 4 de

febrer, de la directora general de Cooperació i Immigració, per

la qual s'estableixen els criteris generals per elaborar els

informes d 'esforç d 'integració per a la renovació

d'autoritzacions de residència.

S'adjunta còpia d'aquesta instrucció, publicada al BOIB

núm. 21, de 12 de febrer de 2013.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

X)

A les Preguntes RGE núm. 5639/15 a 5647/15, 5649/15 a

5678/15 i 5688/15, presentades pel diputat José Vicente Marí

i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de

les hores extra contractades.

D'acord amb el que disposa l'article 6.2 del Decret Llei

5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal

i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector

públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres

institucions autonòmiques, no s'han concedit retribucions

econòmiques per serveis extraordinaris o per hores extres fetes

fora de l'horari o la jornada laboral habitual a cap centre de cost

que es demana.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.
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Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 5679/15, presentada pel diputat

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a llistes d'espera.

Des del primer dia, aquest govern treballa intensament per

disminuir les llistes d'espera confiant que a finals d'aquest any

es comenci a notar una lleugera millora a les demores.

Tendència que volem mantenir al llarg de la legislatura amb

l'objectiu final de situar-les almanco al nivell que estaven el

2011.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 5681/15, presentada pel diputat

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Facultat de Medicina.

La inversió necessària per posar en marxa els estudis de

medicina per a 2016 és d'uns 600.000 euros, 300.000 dels quals

anirien destinats a despeses de personal i 300.000 a

equipaments docents. Per altra banda, s'estima que el cost anual

de manteniment (infraestructura, personal docent i

administratiu i de suport, i despeses de funcionament) serà d'un

màxim d'1 milió d'euros per any i curs implantat, fins arribar a

un màxim de 6 milions/any quan estiguessin implantats els sis

cursos del grau de medicina.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 5682/15, presentada pel diputat

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a recuperació dels drets professionals.

Recuperació per complement IT 7.734.119,45

Recuperació de complements d'acció

social

2.500.000,00

Disminució de la jornada laboral (35 h) 12.226.355,85

Recuperació de drets sindicals (reduïts

un 65% l'anterior legislatura

1.600.000,00

Compliment d'acords de carrera

professional

22.000.000,00

Total 46.060.475,3

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 5684/15, presentada pel diputat

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a residència per a familiars a Son Espases.

Aquest projecte es troba en fase d'estudi i, per tant, no se'n

coneix encara la valoració econòmica.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 5685/15, presentada pel diputat

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a nou centre de salut de Can Misses.

El projecte de nou centre de salut de Can Misses fou retirat

a l'anterior legislatura via modificat del contracte de concessió,

per la qual cosa en aquests moments se n'està estudiant el

projecte i el cost econòmic.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 5687/15, presentada pel diputat

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures antiprivatitzadores.

Des del primer dia, la voluntat del Govern és impulsar i

desplegar tot el potencial de la sanitat pública per millorar la

salut dels ciutadans. Assumint tota l'activitat possible amb

recursos propis i reservant la cooperació amb les entitats

privades com a complementàries del Servei Nacional de Salut,

tal i com diu la Llei general de sanitat.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 5696/15, presentada pel diputat

Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a bitllets d'anada i tornada Balears-

Península.

No ens consta cap reclamació en aquest sentit. No obstant

això, la competència autonòmica en transport marítim només

abasta el trànsit interinsular.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.
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Ordre de Publicació

AF)

A les Preguntes RGE núm. 5737/15 a 5752/15 i 5754/15 a

5801/15,  presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro,

del Grup Parlamentari Socialista, relatives a informació sobre

polítiques actives a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

els anys 2011 a 2014.

Inversió en tallers d'ocupació per illes i anys (euros)

2011:

Mallorca 1.640.393,52

Menorca 0,00

Eivissa 210.591,06

Formentera 0,00

2012:

Mallorca 918.507,20

Menorca 354.488,76

Eivissa 353.118,08

Formentera 91.850,72

2013:

Mallorca 2.308.206,84

Menorca 370.370,52

Eivissa 366.583,50

Formentera 91.759,50

2014:

Mallorca 1.810.952,03

Menorca 182.507,20

Eivissa 182.507,20

Formentera 0,00

Inversions en cases d'oficis per illes i anys (euros)

2011:

Mallorca 76.591,80

Menorca 76.591,80

Eivissa 76.591,80

Formentera 0,00

Anys 2012, 2013 i 2014, totes les illes 0,00

Inversió en escoles taller per illes i anys (euros)

2011:

Mallorca 5.849.069,49

Menorca 711.752,10

Eivissa 649.061,97

Formentera 22.890,21

2012:

Mallorca 1.976.873,77

Menorca 164.160,70

Eivissa 258.295,06

Formentera 50.855,05

2013:

Mallorca 887.891,19

Menorca 36.507,91

Eivissa 18.526,77

Formentera 35.246,77

2014:

Mallorca 1.044.068,40

Menorca 200.173,98

Eivissa 229.709,72

Formentera 31.524,41

El conseller de Treball, Comerç i Indústria:

Iago Negueruela i Vázquez.

Ordre de Publicació

AG)

A les Preguntes RGE núm. 5802/15 a 5817/15,  presentades

pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a informació sobre Fons Europeus a

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera els anys 2011 a

2014.

S'adjunta la informació solAlicitada.

Palma, 15 d'octubre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

AH)

A les Preguntes RGE núm. 5818/15 a 5833/15,  presentades

pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a informació sobre el Fons Europeu de

Desenvolupament Regional a Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera els anys 2011 a 2014.

Informe de despesa i ajuda FEDER certificada per illa en el

Programa Operatiu FEDER 2007-2014

Ordre de Publicació

AI)

A la Pregunta RGE núm. 5933/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a recaptació a través de

l'ecotaxa.

Segons les nostres previsions, en un any natural,

aproximadament 70 Mi.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:

Catalina Cladera i Crespí.

Ordre de Publicació

AJ)

A la Pregunta RGE núm. 5934/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a denúncies a Consum.

Es fa seguiment i s'actua amb totes les de la llei damunt

aquelles reclamacions on l'administració de consum té

competències. I a les referides a restants àrees aquest govern

actuarà igualment perquè li preocupen les persones.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.
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Ordre de Publicació

AK)

A la Pregunta RGE núm. 5935/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a residència per a familiars a

Son Espases.

Aquest projecte es troba en fase d'estudi i per tant no se'n

coneix encara la valoració econòmica.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AL)

A la Pregunta RGE núm. 5937/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a Hospital de Manacor.

Sí, ja s'està començant a desenvolupar el que serà el proper

pla director.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AM)

A la Pregunta RGE núm. 5938/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a centre de salut d'Es Banyer.

No ens consten peticions realitzades en els últims quatre

anys. En tot cas, igual que la resta de centres de salut,

s'estudiarà la seva situació.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AN)

A la Pregunta RGE núm. 5939/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a tarifes d'aparcament a Son

Espases per als treballadors.

Els treballadors ja disposen de mesures especials quant a les

tarifes.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AO)

A la Pregunta RGE núm. 5940/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a mesures per garantir la

seguretat del personal sanitari.

Fins a aquests moments, les mateixes que existien el juny de

2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AP)

A la Pregunta RGE núm. 5941/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a tràmits de la targeta

sanitària.

Sí, aquest govern té el compromís d'eliminar aquest

repagament. En el pressupost de 2016 no es farà previsió

d'aquest ingrés i, per tant, no hi haurà cap dèficit pressupostari.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AQ)

A la Pregunta RGE núm. 5942/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a persones integrades en el

sistema informàtic sanitari de Balears.

Si es refereix a quantes persones han accedit a la prestació

sanitària, a dia d'avui (30/9/2015), 998 persones.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AR)

A la Pregunta RGE núm. 5943/15, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a obtenció de la targeta i

utilització dels serveis de la sanitat pública en relació amb els

europeus residents.

Els europeus residents, tant en l'obtenció de la targeta

sanitària com en l'ús dels serveis de la sanitat pública són

considerats com els espanyols residents. És a dir, es determina

quina és la via d'accés a l'assistència sanitària i, si pertoca, es

facilita la targeta sanitària.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

AS)

A la Pregunta RGE núm. 6099/15, presentada pel diputat

Damià Borrás i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projecte d'aparador intelAligent (TIE), IV.

El cost d'adjudicació és el següent:

Concurs IECISA Import

base 1.199.775,00
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IVA 21% 251.952,75

1.451.727,75

Palma, 15 d'octubre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

AT)

A la Pregunta RGE núm. 6101/15, presentada pel diputat

Damià Borrás i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projecte d'aparador intelAligent (TIE), VI.

El cost del projecte a dia d'avui és de 2.365.038,09 euros.

Palma, 15 d'octubre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

AU)

A la Pregunta RGE núm. 6158/15, presentada pel diputat

Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dietes percebudes pel vicepresident del Govern.

No.

Palma, 8 d'octubre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5971/15. 

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

28 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

7584/15, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta

la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a

esmenes als Pressuposts generals de l'Estat.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Tramitació d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.

5026/15. 

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

28 d'octubre de 2015, conformement amb l'establert als articles

100 i 101 del Reglament de la cambra i a la resolució de

Presidència reguladora de l’aplicació del procediment

d’urgència a les iniciatives no legislatives, admet a tràmit

l'escrit RGE núm. 7870/15, presentat pel Grup Parlamentari

Popular, i accepta que la interpelAlació esmentada es tramiti per

aquest procediment.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Substitució a la Comissió de Reglament.

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

28 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

7633/15, del grup Parlamentari Podem Illes Balears, i resta

assabentada que a la Comissió de Reglament la diputada Sra.

Maria Montserrat Seijas i Patiño substituirà el diputat Sr.

Salvador Aguilera i Carrillo.

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Llista definitiva del personal admès en el procés

extraordinari d'implantació inicial de nivell de carrera

professional corresponent al personal funcionari del

Parlament de les Illes Balears, amb indicació del nivell

d'enquadrament i dels dies sobrers.

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

28 d'octubre de 2015, finalitzat el termini habilitat per esmenar

deficiència i efectuar reclamacions, acordat a la sessió de la

Mesa de dia 7 d'octubre proppassat, acorda d'aprovar la llista

definitiva del personal admès en el procés extraordinari

d'implantació inicial de nivell de carrera professional

corresponent al personal funcionari del Parlament de les Illes

Balears, amb indicació del nivell d'enquadrament i dels dies

sobrers i de publicar-la al BOPIB. 

Palma, a 28 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-012.pdf#page=66
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=21
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/9/altres/llista_definitiva_carrera_professional.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/9/altres/llista_definitiva_carrera_professional.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/9/altres/llista_definitiva_carrera_professional.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/9/altres/llista_definitiva_carrera_professional.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/9/altres/llista_definitiva_carrera_professional.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/9/altres/llista_definitiva_carrera_professional.pdf
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Ordre de Publicació

C)

Nomenament de personal eventual.

Resolució de la Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,

adscrites als grups parlamentaris, i una d’elles vacant i

dotada pressupostàriament al servei del Grup Parlamentari

Socialista.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Hble. Sra.

Pilar Costa i Serra, mitjançant l'escrit amb RGE núm.

7900/2015, de dia 28 d’octubre de 2015, solAlicita el

nomenament de la Sra. Clara Rosselló i Garau, com a

personal eventual adscrita al grup esmentat.

En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar la Sra.  Clara Rosselló i Garau com a personal

eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista,

amb efectes econòmics i administratius des del dia 29

d’octubre de 2015; i amb unes retribucions de 23.955,76  i
anuals.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la

Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el

termini d’un mes comptador des de la data de notificació

d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i

117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim

jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú,  o recurs contenciós administratiu,

davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,

d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció

contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos

comptador des de la data de notificació de la present

resolució.

A la seu del Parlament, a 29 d’octubre del 2015.

La presidenta del Parlament de les Illes Balears:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 16, de 23 d'octubre de

2015.

-  Pàg. 475. Ple del Parlament. Textos aprovats. Resolucions

derivades de mocions.

On diu: El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de 21 d'octubre de 2015, ...

Hi ha de dir: El Ple del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de 13 d'octubre de 2015, ...

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-016.pdf#page=11
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