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904
J) A les Preguntes de la RGE núm. 6799/15 a la 6812/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a inversions en obra nova i en obres de conservació o manteniment realitzades per Ports de les Illes Balears al Port
de Sóller, al Port (natural de Ciutadella, al Port Exterior de Ciutadella, al Port de Sant Antoni de Portmany, al Port (natural de
Ciutadella, al Port Exterior de Ciutadella, al Port de Sant Antoni de Portmany, al Port de la Colònia de Sant Jordi, al Port d'Andratx
i al Port de Fornells.
904
K) A les Preguntes de la RGE núm. 6851/15 a la 6868/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a amarraments de base, amarraments per a transeünts i llista d'espera d'amarraments al Port natural de Ciutadella,
al Port de Sant Antoni de Portmany, al Port de la Colònia de Sant Jordi, al Port de Sóller, al Port d'Andratx i al Port de Fornells. 904
L) A les Preguntes RGE núm. 6869/15 i 6870/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a estudi sobre connectivitat aèria a les Illes Balears i pagaments a l'empresa adjudicatària de l'estudi sobre
connectivitat aèria a les Illes Balears.
904
M) A les Preguntes de la RGE núm. 6871/15 a la 6886/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a projectes d'ampliació de ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears (I a VIII); i projectes
de nous ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears (I a VIII.
905
N) A la Pregunta RGE núm. 6891/15, presentada pel diputat Sr. Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a control activitat Residència Sa Serra (I).
905
O) A la Pregunta RGE núm. 6892/15, presentada pel diputat Sr. Enric Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a control activitat Residència Sa Serra (II).
905
P) A la Pregunta RGE núm. 6994/15, presentada pel diputat Sr. Enric Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a control activitat Residència Sa Serra (IV).
906
Q) A la Pregunta RGE núm. 6895/15, presentada pel diputat Sr. Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a control activitat Residència Sa Serra (V).
906
R) A la Pregunta RGE núm. 6909/15, presentada per la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cobrament ilAlegal d'alts càrrecs del govern Bauzá (I).
906
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S) A la Pregunta RGE núm. 6910/15, presentada per la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cobrament ilAlegal d'alts càrrecs del govern Bauzá (II).
906
T) A la Pregunta RGE núm. 6990/15, presentada per la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a destí dels doblers del cànon de sanejament.
906
U) A la Pregunta RGE núm. 6991/15, presentada per la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat del cànon de sanejament destinat a Mallorca.
907
V) A la Pregunta RGE núm. 6992/15, presentada per la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat del cànon de sanejament destinat a Menorca.
907
W ) A la Pregunta RGE núm. 6993/15, presentada per la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat del cànon de sanejament destinat a Eivissa.
907
X) A la Pregunta RGE núm. 6994/15, presentada per la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat del cànon de sanejament destinats a Formentera.
907
Y) A la Pregunta RGE núm. 6995/15, presentada per la diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Mesa de batles pe al turisme.
908
Z) A la Pregunta RGE núm. 6996/15, presentada per la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes petit comerç.
908
AA) A les Preguntes RG E núm. 6997/15 i 6998/15, presentades per la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats destinades a millores de les depuradores i quantitats destinades a millores de les depuradores
(2).
908
AB) A la Pregunta RGE núm. 7146/15, presentada pel diputat Sr. Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control activitat Residència Sa Serra (IV).
908
AC) A la Pregunta RGE núm. 7244/15, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari Més per Menorca,
relativa a posició a la llista d'espera de Son Espases per operacions que ja no es fan al MO.
908
AD) A les Preguntes RGE núm. 7373/15 i 7374/15, presentades pel diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relatives a centres privats.
908
AE) A la Pregunta RGE núm. 7375/15, presentada pel diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a convenis universitats privades.
909
AF) A la Pregunta RGE núm. 7402/15, presentada per la diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a competència de litoral.
909
AG) A la Pregunta RGE núm. 7404/15, presentada per la diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a sistema de finançament dels consells.
909
AH) A la Pregunta RGE núm. 7405/15, presentada per la diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a negociacions amb el Govern de l'Estat per un nou sistema de finançament.
909
AI) A la Pregunta RGE núm. 7409/15, presentada per la diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a clarificació de funcions i serveis.
909
AJ) A la Pregunta RGE núm. 7482/15, presentada per la diputada Sra. 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).
910
AK) A la Pregunta RGE núm. 7483/15, presentada per la diputada Sra. 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).
910
AL) A la Pregunta RGE núm. 7484/15, presentada per la diputada Sra. 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).
910
AM) A la Pregunta RGE núm. 7488/15, presentada per la diputada Sra. 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).
910

BOPIB núm. 25 - 18 de desembre de 2015

877

AN) A la Pregunta RGE núm. 7490/15, presentada per la diputada Sra. 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).
910
AO) A la Pregunta RGE núm. 7492/15, presentada per la diputada Sra. 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).
910
AP) A la Pregunta RGE núm. 7493/15, presentada per la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionaris interins cessats sense que el seu s'hagi ocupat (1).
910
AQ) A la Pregunta RGE núm. 7494/15, presentada per la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionaris interins cessats sense que el seu s'hagi ocupat (2).
910
AR) A la Pregunta RGE núm. 7495/15, presentada per la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionaris interins cessats sense que el seu s'hagi ocupat (3).
911
AS) A la Pregunta RGE núm. 7498/15, presentada per la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionaris interins cessats sense que el seu s'hagi ocupat.
911
AT) A la Pregunta RGE núm. 7499/15, presentada per la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionaris interins cessats sense que el seu s'hagi ocupat (7).
911
AU) A la Pregunta RGE núm. 7501/15, presentada per la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionaris interins cessats sense que el seu s'hagi ocupat (9).
911
AV) A la Pregunta RGE núm. 7503/15, presentada per la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionaris interins cessats sense que el seu s'hagi ocupat (11).
911

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 10265/15, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Director General de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre les línies d'actuació que pensa desenvolupar durant el seu mandat.
911

3.17. INFORMACIÓ
A) Criteri favorable i conformitat del Govern amb la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, de modificació de la
Llei 30/1998, de 9 de juliol, del règim especial per a les Illes Balears.
911
B) Substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 10079/15.

912

C) SolAlicitud de celebració de sessions extraordinàries (escrit RGE núm. 10322/15).

912

4. INFORMACIONS
A) Nomenament de personal eventual.

912

B) Nomenament de personal eventual.

913

C) Anunci de licitació per a l’adjudicació d’un contracte de servei de neteja general i manteniment dels dos edificis del Parlament
de les Illes Balears, situats al carrer Conqueridor núm. 11 i al carrer Palau Reial núm. 8, ambdós de Palma.
913
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 23, de 4 de desembre de 2015.

914

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 24, d'11 de desembre de 2015.

914
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre, aprovà la Llei de recuperació parcial l'any
2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent,
del mes de desembre de 2012.
Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
LLEI DE RECUPERACIÓ PARCIAL L’ANY 2015 DE
LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I L’ADDICIONAL, O
L’EQUIVALENT, DEL M ES DE DESEM BRE DE 2012
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
En compliment del que estableixen l’article 2 del Reial
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, els
articles onzè i dotzè del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel
qual es modifica el 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, i s’estableixen mesures addicionals per garantir
l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, varen
disposar la supressió de la paga extraordinària i l’addicional, o
l’equivalent, del mes de desembre de 2012, per a tot el personal
al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i de les
entitats instrumentals del sector públic autonòmic, i també per
als alts càrrecs.
El mateix s’ha de dir pel que fa a la reducció del
finançament de la paga extraordinària, o el concepte equivalent,
del personal docent no universitari dels centres privats
concertats de les Illes Balears, quant a l’àmbit de
l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb
fons públics, que va tenir lloc per mitjà de l’article catorzè del
Decret llei 10/2012 esmentat, mitjançant la introducció d’una
nova disposició addicional quinzena en el Decret llei 5/2012.
Posteriorment, i en el marc de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2015,
l’article 15 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2015, va establir la primera recuperació
parcial d’aquesta paga extraordinària i de l’addicional, o la
paga equivalent, del mes de desembre de 2012, per la quantia
corresponent als primers quaranta-quatre dies, o per l’import
del 24,04%, segons el règim aplicable als diferents colAlectius
afectats per la supressió en qüestió.
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Doncs bé, el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre,
pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en
matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, preveu
que tot el personal al servei de les administracions públiques,
de l’àmbit estatal, autonòmic i local, per al qual es va suprimir
la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de
desembre de 2012, pot recuperar, en l’exercici de 2015, una
altra part d’aquesta paga, concretament la part equivalent a
quaranta-vuit dies, o el 26,23% de la paga, segons els casos.
L’aplicació efectiva d’aquesta previsió en l’àmbit de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de les entitats instrumentals que integren el sector públic
autonòmic requereix, com en el cas de l’Estat, i a diferència de
l’àmbit local, l’aprovació d’una norma amb rang de llei, en la
mesura que, tot i que no implica una modificació formal de la
Llei de pressuposts generals vigent per a l’any 2015, sí que pot
alterar les previsions relatives a la variació interanual màxima
de la massa salarial del sector públic autonòmic que, respecte
de les retribucions salarials ordinàries de l’exercici, conté la
Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2015.
Per això, s’aprova aquesta llei, que conté un article únic, a
fi de reconèixer el dret a aquesta recuperació parcial de la paga
esmentada, de manera que els colAlectius afectats per la
supressió puguin recuperar, en l’exercici de 2015, la part de la
paga esmentada, en el marc del Reial decret llei 10/2015
esmentat abans.
Article únic
Recuperació parcial de la paga extraordinària i
l’addicional, o l’equivalent, del mes de desembre de 2012 en
l’exercici de 2015
1. D’acord amb el que disposa l’article 1 del Reial decret llei
10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat
i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i
d’estímul a l’economia, el personal al servei de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens
integrants del sector públic autonòmic, inclosos en l’àmbit
d’aplicació de l’article 12.1 de la Llei 13/2014, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2015, per als quals es va suprimir
la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 per mitjà
de l’article onzè del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual
es modifica el 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, i s’estableixen mesures addicionals per garantir
l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, han de
percebre les quanties que corresponguin com a conseqüència de
la recuperació d’una part equivalent a quaranta-vuit dies de la
paga extraordinària i de la paga addicional del complement
específic, o de les pagues addicionals equivalents.
2. Per fer efectiu el que disposa l’apartat anterior, s’han
d’aplicar les normes generals següents:
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a) El personal funcionari ha de percebre la part
corresponent a quaranta-vuit dies de la paga extraordinària del
mes de desembre a què es refereix el primer paràgraf de
l’article 11.1.b) de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012, en concepte de sou i triennis, i també
de la resta de conceptes retributius que integren tant la paga
extraordinària com la paga addicional del complement específic
a la qual fa referència el darrer paràgraf de la lletra a) del
mateix article 11.1.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’aplicar així
mateix a la resta d’alts càrrecs als quals es refereix el primer
paràgraf de l’apartat 2 de l’article dotzè del Decret llei
10/2012.
6. En relació amb el personal eventual, s’han d’aplicar les
normes que, respecte del personal funcionari i segons els casos,
contenen els apartats 1 a 3 d’aquest article, a fi de recuperar la
part corresponent de la minoració de la seva retribució que va
tenir lloc per l’aplicació del segon paràgraf de l’apartat 2 de
l’article dotzè del Decret llei 10/2012.

La resta del personal sotmès a règim administratiu i
estatutari ha de percebre la part corresponent a quaranta-vuit
dies de la paga addicional equivalent a la qual fa referència el
segon paràgraf de l’article 11.1.b) de la Llei 9/2011.

7. En tot cas, per aplicar el que estableixen els apartats
anteriors d’aquest article s’han de tenir en compte les normes
particulars següents:

b) El personal laboral ha de percebre la part corresponent
a quaranta-vuit dies de la gratificació extraordinària amb motiu
de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del
mes de desembre de 2012, i de tots els conceptes retributius
que formen part d’aquesta paga d’acord amb els convenis
colAlectius aplicables.

a) El personal que hagi canviat de destinació, en l’àmbit de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la resta d’ens que formen part del pressupost de
l’Administració de la comunitat autònoma, ha de percebre les
quanties que corresponguin amb càrrec als crèdits de la secció
36 a la qual es refereix l’apartat 9 següent.

El que disposa aquesta lletra també és aplicable al personal
laboral d’alta direcció i a la resta del personal no acollit a
conveni colAlectiu que no tengui la consideració d’alt càrrec.

b) El personal que hagi passat a prestar serveis en una
administració o entitat pública diferent, amb pressupost propi
i separat del de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, ha de percebre les quanties a què fan
referència els apartats anteriors d’aquest article a càrrec de la
conselleria, l’organisme o l’entitat que hauria hagut d’abonar
la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent,
corresponent al mes de desembre de 2012, amb la solAlicitud
prèvia adreçada a l’òrgan de gestió de personal.

c) En cas que no sigui procedent reconèixer la totalitat de
la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de
desembre de 2012, els quaranta-vuit dies a què es refereixen les
lletres anteriors s’han de reduir proporcionalment al còmput de
dies que correspongui en cada cas.
d) Per calcular les quanties corresponents a quaranta-vuit
dies -o, en el cas de la lletra c), la xifra inferior que resulti en
cada cas-, en relació amb el nombre de dies totals que
comprenen la paga extraordinària i la paga addicional, o les
equivalents, del mes de desembre de 2012 que varen ser
suprimides, s’han de fer servir les regles de còmput aplicables
a cada tipus de personal d’acord amb el règim jurídic vigent en
el moment en què es va produir la supressió. Sempre que la
normativa aplicable no disposi una altra cosa, el nombre de
dies totals és de 183 dies.
3. En cas que el règim retributiu aplicable no inclogui
expressament la percepció de pagues extraordinàries, o en cas
que se’n percebin més de dues a l’any, l’import que s’ha de
reconèixer és l’equivalent al 26,23% de l’import que es va
deixar de percebre per aplicació de l’apartat 4 de l’article onzè
del Decret llei 10/2012.
4. Els imports satisfets en aplicació dels apartats anteriors
d’aquest article han de minorar l’abast de les previsions de
l’apartat 3 de l’article onzè del Decret llei 10/2012.
5. Els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs
sotmesos a l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, per la qual es regula el règim d’incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i els membres de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears han de percebre el 26,23% de
les quanties que varen deixar de percebre per l’aplicació dels
apartats 1 i 3 de l’article dotzè del Decret llei 10/2012.

c) El personal que, a l’entrada en vigor d’aquesta llei, no
estigui en situació de servei actiu o assimilat, o que hagi perdut
la condició d’empleat públic, ha de percebre les quanties a què
es refereix aquest article a càrrec de la conselleria, l’organisme
o l’entitat que hauria hagut d’abonar la paga extraordinària i
l’addicional, o l’equivalent, corresponent al mes de desembre
de 2012, amb la solAlicitud prèvia adreçada a l’òrgan de gestió
de personal. No obstant això, aquesta sol Alicitud no serà
necessària en el cas del personal a què fa referència aquest
paràgraf que hagi deixat de prestar serveis al llarg de l’any
2015.
d) En cas que el personal de què es tracti hagi mort a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els seus hereus han de
formular les solAlicituds a què fan referència les lletres
anteriors, d’acord amb les normes generals del dret civil i de la
legislació de finances de la comunitat autònoma.
e) Les normes de les lletres anteriors d’aquest apartat són
aplicables, així mateix, als membres del Govern de les Illes
Balears, als alts càrrecs i als membres de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, amb les adaptacions
corresponents.
Les persones a què fan referència les lletres b), c), d) i e)
anteriors que ja hagin solAlicitat durant l’any 2015 el pagament
dels primers quaranta-quatre dies de la recuperació parcial de
la paga extraordinària i addicional, o la paga equivalent, del
mes de desembre de 2012, o el 24,04% d’aquesta paga, segons
els casos, no han de fer la solAlicitud que preveuen les lletres
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esmentades. En aquests casos, el pagament corresponent a la
recuperació parcial que estableix aquesta llei s’ha de fer d’ofici.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE

8. Pel que fa a l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut
totalment o parcialment amb fons públics, la Conselleria
d’Educació i Universitat ha de finançar la part corresponent al
26,23% de la segona paga extraordinària, o de la quantia
equivalent, del personal docent no universitari dels centres
privats concertats de les Illes Balears que va deixar de finançar
per l’aplicació de la disposició addicional quinzena del Decret
llei 5/2012, introduïda pel Decret llei 10/2012.

Ordre de Publicació

9. Les quanties que resultin del que disposen els apartats
anteriors d’aquest article, a càrrec de l’Administració de la
comunitat autònoma o de qualsevol ens integrant del sector
públic autonòmic, inclosa la Universitat de les Illes Balears,
s’han d’abonar o, si escau, transferir a les conselleries, als
organismes o a les entitats que, d’acord amb els apartats
anteriors d’aquest article, les hagin d’abonar.
10. Els imports que s’han d’abonar en virtut d’aquest article
s’han de minorar en les quanties que s’hagin satisfet per aquests
mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència
d’una sentència judicial o altres actuacions.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre de 2015, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 9730/15, de la diputada Sra. Olga B allester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a assignació a
formació professional, que contestà el Sr. Conseller d'Educació
i Universitat.
B) RGE núm. 9740/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a energies
renovables, que contestà el Sr. Conseller de Territori, Energia
i Mobilitat.
C) RGE núm. 9734/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i
Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern d'estímul a la contractació indefinida, que contestà el
Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria.
D) RGE núm. 9742/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pista
forestal a Bunyola, que contestà el Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta llei comença a vigir el mateix dia que es publiqui
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 9 de desembre de 2015.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

E) RGE núm. 9743/15, del diputat Sr. Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
electrificació del tren a Manacor i a Sa Pobla, que contestà el
Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
F) RGE núm. 9731/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a copagament farmacèutic,
que contestà la Sra. Consellera de Salut.
G) RGE núm. 9732/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'atur a les Balears en el mes de novembre, que contestà el Sr.
Conseller de Treball, Comerç i Indústria.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre de 2015, debaté la Interpel Alació RGE núm.
8752/15, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a política de protecció del territori.
Actuà com a interpel Alant el diputat Sr. David M artínez i
Pablo i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned i Roig.
Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

H) RGE núm. 9735/15, de la diputada Sra. Sandra Fernández
i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de cursos per a ocupats i desocupats, que contestà
el Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria.
I) RGE núm. 9738/15, de la diputada Sra. Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a gratuïtat dels aparcaments dels hospitals
públics, que contestà la Sra. Consellera de Salut.
J) RGE núm. 9729/15, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei
8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, que contestà el Sr.
Conseller de Presidència.
K) RGE núm. 9736/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs per a
la reindustrialització de la nostra comunitat autònoma, que
contestà el Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria.
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Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

L) RGE núm. 9733/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives en matèria
de comerç, que contestà el Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria.
M) RGE núm. 9741/15, de la diputada Sra. Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
rescat farmacèutic, que contestà la Sra. Presidenta del Govern
de les Illes Balears.
N) RGE núm. 9739/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per ls Illes Balears,
relativa a gestió dels ports d'interès general, que contestà la
Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears.
O) RGE núm. 9737/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comissió
Bilateral Mixta, que contestà la Sra. Presidenta del Govern de
les Illes Balears.

Ordre de Publicació
B)
Procediment directe i en lectura única per al Projecte de
llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l'any 2015 de
la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de
desembre de 2012.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre de 2015, aprovà, per assentiment la tramitació
directa i en lectura única per al projecte de llei esmentat.
Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Ordre de Publicació

1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre de 2015, rebutjà la Moció RGE núm. 9632/15, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei
agrària, amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a favor
24, vots en contra 32 i abstencions 0.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de desembre de 2015, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 10274/15, dels Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera), de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la CAIB amb mesures de recuperació i foment de
l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, a tramitar pel
procediment d'urgència.

Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)

1.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació

D'acord amb els articles 130 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 (Gent per Formentera) presenten la proposició
de llei següent, a tramitar pel procediment d'urgència.

A)
Elecció dels membres del Consell Consultiu de les Illes
Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre de 2015, elegí com a membres del Consell
Consultiu de les Illes Balears les persones següents:
Sr. Joan Oliver Araujo
Sr. Octavi Josep Pons Castejón
Sr. Felio José Bauzá Martorell
Sra. Catalina Pons-Estel Tugores

Motivació de la urgència: Es fa necessària la urgent
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
que les diferents administracions puguin incorporar el requisit
del català als processos de selecció.
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M odificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
amb mesures de recuperació i foment de l'ús del català en
l'àmbit de la funció pública
I
Recuperar el català com a llengua pròpia de les Illes
Balears, dotar-la d'oficialitat real juntament amb el castellà i
posar en marxa mesures d'impuls i d'afavoriment del seu ús en
la vida institucional, social i econòmica, han estat orientacions
de política legislativa que, en la mesura en que això concitava
un alt grau de consens entre els agents polítics i socials, han
caracteritzat la vida de la autonomia balear des dels seus
orígens, gràcies principalment a l’Estatut d’Autonomia aprovat
l’any 1983.
Amb ritmes i intensitats diferents, des de la Llei 3/1986, de
29 d’abril, de normalització lingüística, aprovada per
unanimitat, l’ordenació de l'ús de les llengües oficials ha
permès en tots aquests anys la introducció progressiva del
català com a llengua d'ús quotidià en àmbits oficials i
administratius, educatius, socials, audiovisuals i altres, si bé
amb un grau desigual de consolidació, i sense arribar en molts
casos a la desitjable equiparació amb l’ús del castellà.
Aquesta trajectòria va tenir un punt d'inflexió en la
legislatura 2011-2015, especialment amb la Llei 9/2012, de 19
de juliol, amb la qual s'adoptaren importants mesures de revisió
del procés normalitzador al marge de qualsevol diagnòstic
seriós sobre la realitat sociolingüística balear. Així, sense
ponderar de manera adient els efectes de les reformes preteses,
es replantejaren les bases estatutàries i legals de la
normalització lingüística, els coneixements de català es
deixaren de considerar com un requisit vinculat als principis de
mèrit i capacitat en la funció pública i s'establiren regles d’ús
lingüístic en el funcionament de l'Administració que no
facilitaven l'ús habitual, oral i escrit, de la llengua catalana en
aquest àmbit.
En el moment present es pot copsar un sentiment majoritari
en la societat balear favorable a reconstruir el consens que, en
matèria de llengua, existia fins a l'inici de la legislatura passada
i, per tant, procliu a recuperar, en la legislació sobre l'ús de les
llengües oficials, aquells elements necessaris per retornar al
català un estatus més coherent amb els mandats de protecció i
foment determinats per l’Estatut d’Autonomia. És per això que
el Parlament considera indispensable assumir novament, i sense
dilació, els plantejaments normatius que, en matèria de
capacitació lingüística dels empleats públics, venien essent
generalment acceptats, la constitucionalitat dels quals es
considerava fora de tot dubte. Amb això no es contradiu la
Sentència del Tribunal Constitucional 165/2013, de 26 de
setembre, en què per majoria es va declarar la constitucionalitat
de la Llei 9/2012, doncs en aquest pronunciament no hi ha
obstacle perquè el legislador pugui acollir altres opcions
polítiques igualment ajustades al bloc de la constitucionalitat.
II
El present text legislatiu s'ha elaborat amb voluntat de
concordança plena amb el marc constitucional i estatutari i la
Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries,
ratificada per l'Estat Espanyol l’any 2001, tenint presents les
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principals línies jurisprudencials i doctrinals en matèria de
llengües oficials. El Parlament s'ha proposat, per tant, no només
dotar de vigència determinacions normatives anteriors a 2012,
sinó també assegurar-se que, d'acord amb la més recent
jurisprudència del Tribunal Constitucional, el tractament de l'ús
lingüístic s'efectua amb el màxim rigor, sense establir mesures
de desequilibri entre llengües, garantint els drets lingüístics de
tots i adoptant aquelles mesures de diferenciació lingüística que
clarament estan justificades per la necessitat d'acomplir els
principis i els objectius establerts en l'Estatut d'Autonomia. En
aquest sentit, es pot afirmar que la llei s’ajusta a l’article 3 de
la Constitució i als articles 4, 14.3 i 35 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, sense oblidar la doctrina del
Tribunal Constitucional que dimana, fonamentalment, de les
Sentències 82/1986, de 26 de juny; 46/1991, de 28 de febrer
(F.J. 3); 31/2010, de 28 de juny (F.J. 14), i 165/2013, de 26 de
setembre (F.J. 5 i 11).
En aquest context, és lícit que, en atenció als imperatius de
protecció i foment de la llengua catalana que dimanen dels
articles 3.3 de la Constitució i 4.3 de l’Estatut balear, com
també en garantia de l’efectivitat dels drets lingüístics en el
marc d'una administració pública eficaç (article 103.1 de la
Constitució), el tractament normatiu de les llengües oficials
contengui mesures correctores, de protecció i de foment que
tendeixin a evitar que la llengua catalana se situï en una posició
secundària respecte de la llengua castellana pel que fa als usos
oficials.
Per això, en el present text legal s’ha optat per solucions ja
conegudes que poden contribuir decisivament, pel seu efecte
multiplicador, a recuperar, consolidar i fomentar l'ús normal del
català en el funcionament dels serveis públics. Els ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears exigeixen, en les seves
relacions amb les administracions, que els empleats públics
disposin de la capacitació adient en les llengües oficials de la
comunitat autònoma i que, per tant, puguin atendre les seves
demandes eficaçment també en la llengua pròpia de les Illes
Balears. Tot això és compatible amb la preservació del castellà
com a llengua oficial de l’Estat i d’ús normal en l’àmbit de
dites administracions, que tots tenen el dret d’usar i el deure de
conèixer d’acord amb l’article 3 del text constitucional.
La fonamentació de l’operació normativa que es duu a
terme és encara més evident si es té en compte que els estudis
més solvents conclouen que, tot i la importància de les accions
de regulació, d’ensenyament i de foment de l’ús del català dutes
a terme en els darrers anys, aquest encara no ha assolit els
estàndards de normalitat que haurien de caracteritzar una
societat bilingüe, si més no en el sentit d’aconseguir, en
paraules del legislador estatutari, «la igualtat plena de les dues
llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears»
(article 4.3 de l’Estatut). És notori que les dades disponibles
posen de relleu que la igualtat real i efectiva es troba encara
lluny d’aconseguir-se i que, si s’eliminen, s’afebleixen o
s’alenteixen les mesures d’impuls a la llengua pròpia, es
propiciaran en molts sectors situacions de diglòssia i de
retrocés evident de l’ús del català. La majoria parlamentària
que impulsa el present text legislatiu considera que només amb
accions adreçades directament a millorar l’estatus de la llengua
menys forta és possible assegurar l’equilibri desitjable entre
llengües oficials i preservar de manera efectiva l’exercici dels
drets de tots.
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III

Aquesta llei conté, com el seu títol indica, mesures de
recuperació i foment de l’ús del català en l'àmbit de la funció
pública, és a dir, accions normatives que persegueixen fer
realitat el mandat dels articles 4.3 i 14.3 de l’Estatut
d’Autonomia. Aquestes mesures permetran assegurar l’ús
normal del català per part dels poders públics autonòmics i dels
empleats públics des de l’enteniment que no només es tracta
d’una opció admissible constitucionalment, sinó a més d’una
orientació que en certa mesura ve imposada pel legislador
estatutari com a resposta a una realitat sociolingüística que
exigeix la implicació decidida dels poders públics en el
denominat procés de normalització del català en tots els àmbits
i, de manera especial, en el de les institucions i administracions
de les Illes Balears.
En el sentit exposat, el present text legal inclou
determinacions que, tot vinculant la possessió de coneixements
de les llengües oficials als principis de mèrit i capacitat en
l'àmbit de la funció pública, permeten assegurar el bon
funcionament de les administracions que tenen el català com a
llengua pròpia, com també l’efectivitat dels drets dels
ciutadanes i les ciutadanes a ser atesos en la llengua oficial de
la seva preferència, d’acord amb les exigències de l’article 14.3
de l’Estatut balear. L’exigència general de requisits de
capacitació en la llengua pròpia per a l’accés a la funció
pública, com també per a la promoció en el si de les
administracions públiques, es considera una mesura
inobjectable des del punt de vista constitucional (STC 46/1991,
de 28 de febrer). Cal tenir en compte, a més, que només
l'exigència general de coneixements de català, variable en
funció de les característiques dels diversos llocs de treball,
permet assolir amb plenitud les finalitats exposades, doncs una
exigència limitada, per exemple, als llocs d'atenció directa al
públic, a l'assessorament lingüístic i als serveis educatius, seria
palesament insuficient.
Per altra banda, és actualment raonable exigir que, en els
procediments administratius que es tramiten completament en
català, tot el personal que hi hagi d'intervenir ha de comptar
amb els coneixements adients d'aquesta llengua.
Finalment, s’inclouen, en aquesta llei, com a disposicions
transitòries, algunes decisions provisionals sobre els nivells de
coneixement lingüístic exigibles als empleats públics, les quals
ja havien estat en vigor en el passat sense que es produïssin
disfuncions en la prestació dels serveis públics. L’establiment
provisional d’aquests nivells respon a criteris d'igualtat, de
raonabilitat i de proporcionalitat, tal com ve exigint la
jurisprudència. Un tractament diferenciat requereix el personal
estatutari i laboral de l’administració sanitària, ateses les seves
característiques professionals i l'evidència del lent procés
normalitzador que s’ha produït en aquest àmbit.
Article 1
Es dota de contingut la lletra d) de l’article 30, amb la
redacció següent:
"d) Nivell exigit de coneixement de la llengua catalana,
en els termes que s’estableixin reglamentàriament."

Article 2
Es modifica l’aparat 2 de l’article 45, que queda amb la
redacció següent:
"2. El sistema d’oposició consisteix a dur a terme una o més
proves de capacitat per determinar l’aptitud dels aspirants."
Article 3
S’afegeix una lletra f) a l’apartat 1 de l’article 50, amb la
redacció següent:
"f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana que
es determini reglamentàriament, respectant el principi de
proporcionalitat i adequació entre el nivell d’exigència i les
funcions corresponents."
Article 4
Se suprimeix l'apartat 6 de l'article 71.
Article 5
Es modifica la redacció de la lletra b) de l’apartat 1 de
l’article 80, que queda redactat de la manera següent:
"b) Els requisits exigits per ocupar-lo, inclòs el nivell de
coneixement de llengua catalana, si escau."
Article 6
S’afegeix un apartat 3 a l’article 96, amb la redacció
següent:
"3. El personal funcionari a què es refereix el punt anterior
que no pugui acreditar el nivell mínim exigit de
coneixement de la llengua catalana queda obligat a
assolir-lo i acreditar-lo, en els termes que s’estableixin
reglamentàriament."
Article 7
Es modifica l’apartat 2 de l’article 113, que queda amb la
redacció següent:
"2. El reingrés pot efectuar-se per l’adjudicació d’un lloc de
treball amb caràcter provisional, condicionada a les
necessitats del servei, sempre que la persona interessada
compleixi els requisits d’ocupació del lloc en els termes que
s’estableixin reglamentàriament."
Article 8
Es modifica la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 124, que
queda amb la redacció següent:
"g) Conèixer les llengües oficials en el nivell que es
determini reglamentàriament, i facilitar als ciutadans i a les
ciutadanes l’exercici del dret d’utilitzar-les en les relacions
amb l’administració autonòmica."
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Article 9
Se suprimeix la disposició addicional dotzena.

2. Coneixements que s’han d’exigir per ingressar i per ocupar
llocs de treball corresponents a les categories professionals de
naturalesa laboral.

Article 10

Nivells

Se suprimeix la disposició addicional tretzena.
Article 11
Disposició transitòria primera
Requisits de coneixement de llengua catalana del personal
funcionari i laboral
Fins que no es dugui a terme el desenvolupament
reglamentari previst en els articles 30.d) i 50.1.f) de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, els coneixements de llengua
catalana que s’han d’exigir per a l’ingrés i per a l’ocupació de
llocs de treball són els següents:
1. Coneixements que s’han d’exigir per ingressar i per ocupar
llocs de treball corresponents als grups, cossos i escales de
personal funcionari.
a) Administració General: cossos i escales inclosos en els
articles 5 i 6 de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i
escales dels cossos generals de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Grups

Coneixements de llengua
catalana que s'exigeixen

A1, A2 i C1

Certificat de nivell C1 (nivell de
domini funcional efectiu)

C2

Certificat de nivell B2 (nivell
avançat)

Grup d’agrupacions
professionals

Certificat de nivell B1 (nivell
llindar)
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Coneixements de
llengua catalana
que s'exigeixen

Nivells 1, 2, 3 i 4 del Conveni
colAlectiu per al personal laboral
de l'Administració de la CAIB
Excepcions: tècnic superior,
especialitat Administració
general i especialitat jurídic
(nivell 1),
tècnic de grau mitjà, especialitat
Administració
general (nivell 2), encarregat
administratiu (nivell 3)
i administratiu (nivell 4)

Certificat de nivell
B2 (nivell avançat)

Nivells 5, 6, 7 i 8 del Conveni
colAlectiu per al personal laboral
al servei de l’Administració
de la CAIB
Excepció: auxiliar administratiu
(nivell 6)

Certificat de nivell
B1 (nivell llindar)

Certificat del nivell
C1 (nivell de domini
funcional efectiu)

Certificat de nivell
B2 (nivell avançat)

c) Els llocs de treball adscrits a més d’una categoria
professional exigeixen com a requisit per ocupar-los estar en
possessió del certificat de coneixements de català corresponent
al nivell de més exigència.
3. Llocs de treball amb requisit específic de coneixements de
llengua catalana.
Amb caràcter particular, en la relació de llocs de treball i
dins l’apartat de «requisits específics» es poden assenyalar els
llocs de treball en què, per les característiques especials de les
seves funcions, s’exigeix un nivell de coneixements de llengua
catalana superior als esmentats amb caràcter general.
Article 12

b) Administració especial: cossos i escales inclosos en els
articles 7, 8, 9, 10, 11, i 12 de la Llei 2/2007, de 16 de març, de
cossos i escales dels cossos especials de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Grups

Coneixements de llengua
catalana que s'exigeixen

A1, A2 i C1

Certificat de nivell B2 (nivell
avançat)

C2 i grup
d’agrupacions
professionals

Certificat de nivell B1 (nivell
llindar)

c) Llocs de treball adscrits conjuntament a cossos i escales
de l’Administració General i de l’Administració especial i els
adscrits a més d’un grup de titulació: s’ha d’exigir com a
requisit per ocupar-los estar en possessió del certificat de
coneixements de català corresponent al cos o escala de més
exigència.

Disposició transitòria segona
Requisits de coneixement de llengua catalana del personal
estatutari i laboral del Servei de Salut de les Illes Balears
Fins que no es dugui a terme el desenvolupament
reglamentari previst en els articles 30.d) i 50.1.f) de la Llei
3/2007, de 23 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i en tot cas mai abans de dia 1 de
juny de 2017, els coneixements de llengua catalana que s’han
d’exigir per a l’ingrés i per a l’ocupació de llocs de treball del
personal estatutari i laboral al servei del Servei de Salut de les
Illes Balears seran els següents:
1. Coneixements exigibles en els procediments de selecció per
ingressar en les categories de personal estatutari i en els
procediments de mobilitat per ocupar places de personal
estatutari.
a) Els coneixements de llengua catalana que s’han d’exigir
en els procediments de selecció per ingressar en els diferents
grups, especificats per categories de personal estatutari del

886

BOPIB núm. 25 - 18 de desembre de 2015

Servei de Salut de les Illes Balears o de les entitats que hi estan
adscrites, són els següents:
Grups

Coneixements de llengua
catalana que s'exigeixen

A1, A2 i C1

Certificat de nivell B2 (nivell
avançat)

C2 i grup
d’agrupacions
professionals

Certificat de nivell B1 (nivell
llindar)

b) En els procediments de mobilitat per ocupar places de
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears o de
les entitats que hi estan adscrites, regulats al capítol VII de la
Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut, s’ha d’exigir l’acreditació els
coneixements de llengua catalana següent:
Grups

Coneixements de llengua
catalana que s'exigeixen

A1, A2 i C1

Certificat de nivell B2 (nivell
avançat)

C2 i grup
d’agrupacions
professionals

Certificat de nivell B1 (nivell
llindar)

2. Coneixements exigibles en els procediments de selecció i
mobilitat del personal laboral del Servei de Salut de les Illes
Balears.
Grups

Coneixements de
llengua catalana
que s'exigeixen

Nivells corresponents -o per
ocupar llocs de treball inclosos en
els nivells corresponents- del
conveni colAlectiu que els sigui
d’aplicació, que exigeixen estar
en possessió d’una titulació
universitària de grau, tècnic
superior en formació professional,
batxiller o tècnic en formació
professional, o una d’equivalent

Certificat de nivell
B2 (nivell avançat)

Nivells corresponents -o per
ocupar llocs de treball inclosos en
els nivells corresponents- del
conveni colAlectiu que els sigui
d’aplicació, que exigeixen estar en
possessió d’una titulació de
graduat en educació secundària
obligatòria, certificat d’escolaritat
o una d’equivalent

Certificat de nivell
B1 (nivell llindar)

3. Exempcions.
Excepcionalment i quan la prestació assistencial pugui
resultar afectada per la manca o insuficiència de professionals,
o quan s’hagin de contractar investigadors o científics d’àmbit
nacional o internacional, les convocatòries de selecció i
mobilitat que afectin determinades categories de personal
estatutari o laboral, poden eximir els requisits de coneixements
de la llengua catalana exigits per aquesta disposició transitòria,
escoltat l’òrgan competent en matèria de planificació de
recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears o de
l’entitat corresponent, que ha d’emetre preceptivament informe
sobre la vigència i l’extensió de l’exempció esmentada.
Article 13
Disposició transitòria tercera
Exigència de coneixement de llengua catalana del grup B
Fins que no es dugui a terme el desenvolupament
reglamentari previst en els articles 30.d) i 50.1.f) de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i mai abans de dia 1 de juny de
2017, els coneixements de llengua catalana que s’han d’exigir
per a l’ingrés i per a l’ocupació de llocs de treball dels cossos
funcionarials o categories de personal estatutari corresponents
al grup B de titulació previst en l’article 76 del text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, ha de ser exigible el
nivell de coneixements de llengua catalana corresponent al
nivell B 2 (nivell avançat) de la conselleria competent en
matèria de política lingüística o de l’Escola Balear
d’Administració Pública.
Article 14
Disposició transitòria quarta
Efectivitat de l’exigència de capacitació lingüística
1. L’exigència de capacitació lingüística que es conté en les
disposicions transitòries d’aquesta llei serà efectiva en tots els
procediments en matèria de personal que s’iniciïn amb
posterioritat a la seva entrada en vigor, fins que en
desenvolupament reglamentari dels articles 30.d) i 50.1.f) de la
Llei 3/2007, de 27 de març, es disposi una altra cosa.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, per al personal
de l’administració sanitària a què es refereix la disposició
transitòria segona, aquesta exigència només serà efectiva en
tots els procediments en matèria de personal que s’iniciïn a
partir de dia 1 de juny de 2017, llevat que, en la normativa de
desenvolupament dels articles 30.d) i 50.1.f) de la Llei 3/2007,
de 27 de març, es disposi una altra cosa.
Article 15
Disposició transitòria quinta
Equivalències i adaptacions dels nivells al Marc Europeu Comú
de Referència per a les Llengües
1. Els nivells de coneixement de català que s'exigeixen en
aquesta llei s’entenen adaptats al Marc Europeu Comú de
Referència per a les Llengües: aprenentatge, ensenyament i
avaluació.
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2. Es consideren vàlids els certificats de nivells previstos en
aquesta llei i qualssevol altres que, per disposició
reglamentària, es declarin equivalents.
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deman: quines mesures està adoptant la Conselleria de Salut
per al manteniment d'aquest edifici i evitar-ne l'estat ruïnós?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

Article 16
Disposició derogatòria única
Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que estableix aquesta llei i, en tot cas, la Llei
9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Article 17
Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions que siguin necessàries per desplegar aquesta llei.
Article 18

B)
RGE núm. 10155/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i
Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a edifici de la
Conselleria de Salut, 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.
L'antiga seu de la Conselleria de Salut, situada al carrer
Cecilio Metelo es troba actualment en desús i per això li
deman: quines mesures està adoptant la Conselleria de Salut
per a la vigilància de l'edifici i evitar així el vandalisme i/o la
seva ocupació ilAlegal?

Disposició final segona
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 11 de desembre de 2015.
Els portaveus:
Pilar Costa i Serra (GP Socialista).
Laura Camargo i Fernández (GP Podem Illes Balears).
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).
Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).
Sílvia Tur i Ribas (GP Mixt -Gent per Formentera-).

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 10156/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i
Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a edifici de la
Conselleria de Salut, 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.
L'antiga seu de la Conselleria de Salut, situada al carrer
Cecilio Metelo es troba actualment en desús i per això li
deman: quin cost total mensual i anual suposa el manteniment
d'aquest edifici i dels seus jardins?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de desembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 10154/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i
Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a edifici de la
Conselleria de Salut.
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.
L'antiga seu de la Conselleria de Salut, situada al carrer
Cecilio Metelo es troba actualment en desús i per això li

D)
RGE núm. 10157/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i
Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a edifici de la
Conselleria de Salut, 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.
L'antiga seu de la Conselleria de Salut, situada al carrer
Cecilio M etelo es troba actualment en desús i per això li
deman: tenen pensat realitza alguna millora en aquestes
instalAlacions?
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Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

E)
RGE núm. 10158/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i
Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a edifici de la
Conselleria de Salut, 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.

H)
RGE núm. 10169/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats per SEMILLA el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2012 per SEMILLA (Servei de Millora Agraria)?
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

L'antiga seu de la Conselleria de Salut, situada al carrer
Cecilio Metelo es troba actualment en desús i per això li
deman: tenen pensat donar-li algun ús properament?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

F)
RGE núm. 10167/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats per SEMILLA el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I)
RGE núm. 10170/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats per SEMILLA el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2011 per SEMILLA (Servei de Millora Agraria)?
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2014 per SEMILLA (Servei de Millora Agraria)?
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

G)
RGE núm. 10168/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats per SEMILLA el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

J)
RGE núm. 10171/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a SEMILLA el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal al Servei de Millora
Agrària (SEM ILLA) de l’any 2014.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2013 per SEMILLA (Servei de Millora Agraria)?
K)
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

RGE núm. 10172/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a SEMILLA el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal al Servei de Millora
Agrària (SEM ILLA) de l’any 2013.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

L)
RGE núm. 10173/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a SEMILLA el 2012.
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O)
RGE núm. 10176/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci d'Aigües de les Illes
Balears el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2014 per Consorci d’Aigües de les Illes Balears.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
P)
Relació de les altes i baixes de personal al Servei de Millora
Agrària (SEM ILLA) de l’any 2012.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

M)
RGE núm. 10174/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a SEMILLA el 2011.

RGE núm. 10177/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci d'Aigües de les Illes
Balears el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2013 per Consorci d’Aigües de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal al Servei de Millora
Agrària (SEM ILLA) de l’any 2011.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
N)
RGE núm. 10175/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci d'Aigües de les Illes
Balears el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats de gener
a juliol de 2015 per Consorci d’Aigües de les Illes Balears.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Q)
RGE núm. 10178/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci d'Aigües de les Illes
Balears el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2012 per Consorci d’Aigües de les Illes Balears.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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R)

U)

RGE núm. 10179/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci d'Aigües de les Illes Balears el
2015.

RGE núm. 10182/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci d'Aigües de les Illes Balears el
2012.

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

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.

Relació de les altes i baixes de personal al Consorci
d'Aigües de les Illes Balears durant els mesos de gener a juliol
de 2015.

Relació de les altes i baixes de personal al Consorci
d'Aigües de les Illes Balears de l’any 2012.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
V)
S)
RGE núm. 10180/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci d'Aigües de les Illes Balears el
2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal al Consorci
d'Aigües de les Illes Balears de l’any 2014.

RGE núm. 10183/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci d'Aigües de les Illes Balears el
2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal al Consorci
d'Aigües de les Illes Balears de l’any 2011.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
W)
T)
RGE núm. 10181/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci d'Aigües de les Illes Balears el
2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal al Consorci
d'Aigües de les Illes Balears de l’any 2013.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

RGE núm. 10184/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci de Recuperació de
la Fauna de les Illes Balears el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats de gener
a juliol de 2015 pel Consorci de Recuperació de la Fauna de les
Illes Balears.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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RGE núm. 10185/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci de Recuperació de
la Fauna de les Illes Balears el 2014.

AA)
RGE núm. 10188/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci de Recuperació de
la Fauna de les Illes Balears el 2011.

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

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.

Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2014 pel Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears.

Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2011 pel Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Y)

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

RGE núm. 10186/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci de Recuperació de
la Fauna de les Illes Balears el 2013.

AB)
RGE núm. 10189/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci de Recuperació de la Fauna de
les Illes Balears el 2015.

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

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.

Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2013 pel Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears.

Relació de les altes i baixes de personal al Consorci de
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears durant els mesos
de gener a juliol de 2015.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Z)
RGE núm. 10187/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci de Recuperació de
la Fauna de les Illes Balears el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2012 pel Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AC)
RGE núm. 10194/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) durant els mesos de
gener a juliol de 2015.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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AD)
RGE núm. 10195/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Agència Balear l'Aigua i de Qualitat
Ambiental el 2014.

AG)
RGE núm. 10198/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental el 2011.

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

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.

Relació de les altes i baixes de personal a l'Agència Balear
de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) de l’any 2014.

Relació de les altes i baixes de personal l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) durant els mesos de
gener a juliol de 2011.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AE)
RGE núm. 10196/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) durant els mesos de
gener a juliol de 2013.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AF)
RGE núm. 10197/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) durant els mesos de
gener a juliol de 2012.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AH)
RGE núm. 10199/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitats per l'Agència Balear de l'Aigua i
la Qualitat Ambiental el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats de gener
a juliol de 2015 per l’Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA).
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AI)
RGE núm. 10200/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitats per l'Agència Balear de l'Aigua i
la Qualitat Ambiental el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2014 per l’Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA).
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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RGE núm. 10201/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitats per l'Agència Balear de l'Aigua i
la Qualitat Ambiental el 2013.

AM )
RGE núm. 10204/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Fons de Garantia Agrària de les Illes
Balears el 2015.

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

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.

Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2013 per l’Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA).

Relació de les altes i baixes de personal al Fons de Garantia
Agrària de les Illes Balears durant els mesos de gener a juliol
de 2015.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AK)
RGE núm. 10202/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a
contractes menors realitats per l'Agència Balear de l'Aigua i
la Qualitat Ambiental el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2012 per l’Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA).
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AL)
RGE núm. 10203/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitats per l'Agència Balear de l'Aigua i
la Qualitat Ambiental el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2011 per l’Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA).
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AN)
RGE núm. 10205/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Fons de Garantia Agrària de les Illes
Balears el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal al Fons de Garantia
Agrària de les Illes Balears de l’any 2014.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AO)
RGE núm. 10206/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Fons de Garantia Agrària de les Illes
Balears el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal al Fons de Garantia
Agrària de les Illes Balears de l’any 2013.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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AP)
RGE núm. 10207/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Fons de Garantia Agrària de les Illes
Balears el 2012.

AS)
RGE núm. 10210/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitzats pel Fons de Garantia Agrària de
les Illes Balears el 2014.

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

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.

Relació de les altes i baixes de personal al Fons de Garantia
Agrària de les Illes Balears de l’any 2012.

Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2014 pel Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears.

Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AQ)
RGE núm. 10208/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Fons de Garantia Agrària de les Illes
Balears el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les altes i baixes de personal al Fons de Garantia
Agrària de les Illes Balears de l’any 2011.
Palma, a 9 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AR)
RGE núm. 10209/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitzats pel Fons de Garantia Agrària de
les Illes Balears el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats de gener
a juliol de 2015 pel Fons de Garantia Agrària de les Illes
Balears.
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AT)
RGE núm. 10211/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitzats pel Fons de Garantia Agrària de
les Illes Balears el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2013 pel Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears.
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AU)
RGE núm. 10212/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitzats pel Fons de Garantia Agrària de
les Illes Balears el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2012 pel Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears.
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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RGE núm. 10213/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitzats pel Fons de Garantia Agrària de
les Illes Balears el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes menors amb especificació de
l’empresa escollida i la despesa econòmica realitzats durant
l’any 2011 pel Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears.
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AW )
RGE núm. 10214/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació
de la concessió a ports de l'illa 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.
Quins ports de l’illa de Mallorca titularitat de Ports de les
Illes Balears i amb gestió indirecta havien solAlicitat i els havia
estat concedida la renovació de la concessió, per a quin termini
i fins a quin any, entre el mes de juny de 2011 i l’entrada en
vigor de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AX)
RGE núm. 10215/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació
de la concessió a ports de l'illa 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.
Quins ports de l’illa de Menorca titularitat de Ports de les
Illes Balears i amb gestió indirecta havien solAlicitat i els havia
estat concedida la renovació de la concessió, per a quin termini
i fins a quin any, entre el mes de juny de 2011 i l’entrada en
vigor de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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AY)
RGE núm. 10216/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació
de la concessió a ports de l'illa 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.
Quins ports de l’illa d'Eivissa titularitat de Ports de les Illes
Balears i amb gestió indirecta havien solAlicitat i els havia estat
concedida la renovació de la concessió, per a quin termini i fins
a quin any, entre el mes de juny de 2011 i l’entrada en vigor de
la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la Llei
10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AZ)
RGE núm. 10217/15, del diputat Sr. D amià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació
de la concessió a ports de l'illa de Mallorca a partir de
l'entrada en vigor de la Llei 6/2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins ports de l’illa de Mallorca titularitat de Ports de les
Illes Balears i amb gestió indirecta han solAlicitat la renovació
de la concessió, per a quin termini i fins a quin any, a partir de
l’entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de
modificació de la Llei 10/2005,de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BA)
RGE núm. 10218/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació
de la concessió a ports de l'illa de Menorca a partir de
l'entrada en vigor de la Llei 6/2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins ports de l’illa de Menorca titularitat de Ports de les
Illes Balears i amb gestió indirecta han solAlicitat la renovació
de la concessió, per a quin termini i fins a quin any, a partir de
l’entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de
modificació de la Llei 10/2005,de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears?
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Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BB)
RGE núm. 10219/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació
de la concessió a ports de l'illa d'Eivissa a partir de l'entrada
en vigor de la Llei 6/2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins ports de l’illa d'Eivissa titularitat de Ports de les Illes
Balears i amb gestió indirecta han solAlicitat la renovació de la
concessió, per a quin termini i fins a quin any, a partir de
l’entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de
modificació de la Llei 10/2005,de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BC)
RGE núm. 10220/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
conversió a gestió indirecta a ports de l’illa 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.
Per a quins ports de l’illa de Mallorca ha iniciat Ports de les
Illes Balears, sense concloure’l, un procés de conversió a gestió
indirecta entre el mes de juny de 2011 i l’entrada en vigor de la
Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la Llei 10/2005,
de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BD)
RGE núm. 10221/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
conversió a gestió indirecta a ports de l’illa de Mallorca a
partir de l'entrada en vigor de la Llei 6/2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per a quins ports de l’illa de Mallorca ha iniciat Ports de les
Illes Balears, sense concloure’l, un procés de conversió a gestió
indirecta a partir de l’entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 18

de juliol, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de
ports de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BE)
RGE núm. 10222/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ports de
l'illa de Mallorca gestionats de manera indirecta.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins ports de l’illa de Mallorca titularitat de Ports de les
Illes Balears han passat a ser gestionats de manera indirecta
entre el mes de juny de 2011 i l’entrada en vigor de la Llei
6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la Llei 10/2005, de
21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BF)
RGE núm. 10223/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
conversió a gestió indirecta a ports de l’illa 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.
Per a quins ports de l’illa de Menorca ha iniciat Ports de les
Illes Balears, sense concloure’l, un procés de conversió a gestió
indirecta entre el mes de juny de 2011 i l’entrada en vigor de la
Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la Llei 10/2005,
de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BG)
RGE núm. 10224/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
conversió a gestió indirecta a ports de l’illa de Menorca a
partir de l'entrada en vigor de la Llei 6/2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per a quins ports de l’illa de M enorca ha iniciat Ports de les
Illes Balears, sense concloure’l, un procés de conversió a gestió
indirecta a partir de l’entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 18
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de juliol, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de
ports de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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de juliol, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de
ports de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BH)
RGE núm. 10225/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ports de
l'illa de Menorca gestionats de manera indirecta.

BK)
RGE núm. 10228/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ports de
l'illa d'Eivissa gestionats de manera indirecta.

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

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

Quins ports de l’illa de M enorca titularitat de Ports de les
Illes Balears han passat a ser gestionats de manera indirecta
entre el mes de juny de 2011 i l’entrada en vigor de la Llei
6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la Llei 10/2005, de
21 de juny, de ports de les Illes Balears?

Quins ports de l’illa d'Eivissa titularitat de Ports de les Illes
Balears han passat a ser gestionats de manera indirecta entre el
mes de juny de 2011 i l’entrada en vigor de la Llei 6/2014, de
18 de juliol, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny,
de ports de les Illes Balears?

Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BI)
RGE núm. 10226/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
conversió a gestió indirecta a ports de l’illa 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.
Per a quins ports de l’illa d'Eivissa ha iniciat Ports de les
Illes Balears, sense concloure’l, un procés de conversió a gestió
indirecta entre el mes de juny de 2011 i l’entrada en vigor de la
Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la Llei 10/2005,
de 21 de juny, de ports de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BL)
RGE núm. 10229/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Menorca-Mallorca el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2011 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Menorca-Mallorca?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BJ)
RGE núm. 10227/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
conversió a gestió indirecta a ports de l’illa d'Eivissa a partir
de l'entrada en vigor de la Llei 6/2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per a quins ports de l’illa d'Eivissa ha iniciat Ports de les
Illes Balears, sense concloure’l, un procés de conversió a gestió
indirecta a partir de l’entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 18

BM )
RGE núm. 10230/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Menorca-Mallorca el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2012 que

898

BOPIB núm. 25 - 18 de desembre de 2015

ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Menorca-Mallorca?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BN)
RGE núm. 10231/15, del diputat Sr. D amià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Menorca-Mallorca el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2013 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Menorca-Mallorca?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BO)
RGE núm. 10232/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Menorca-Mallorca el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2014 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Menorca-Mallorca?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BP)
RGE núm. 10233/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Mallorca el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2011 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Mallorca?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BQ)
RGE núm. 10234/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Mallorca el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2012 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Mallorca?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BR)
RGE núm. 10235/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Mallorca el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2013 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Mallorca?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BS)
RGE núm. 10236/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Mallorca el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2014 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Mallorca?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BT)
RGE núm. 10237/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Formentera el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2011 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Formentera?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BU)
RGE núm. 10238/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Formentera el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2012 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Formentera?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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BV)
RGE núm. 10239/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Formentera el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2013 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Formentera?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BW )
RGE núm. 10240/15, del diputat Sr. D amià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
efectiu de la compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Formentera el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost efectiu (desglossat per companyies i
ports) per a l'anualitat pressupostària corresponent a 2014 que
ha abonat el Govern de les Illes Balears a les companyies
navilieres en compensació del descompte de resident a la ruta
marítima Eivissa-Formentera?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BX)
RGE núm. 10241/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
acumulat amb les companyies navilieres en les rutes marítimes
entre Menorca i 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 era el deute acumulat provinent d'anualitats anteriors
pel Govern de les Illes Balears a dia 1 de juliol de 2015 amb
cadascuna de les companyies navilieres que operen o han
operat les rutes marítimes entre Menorca i Mallorca?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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BY)
RGE núm. 10242/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
acumulat amb les companyies navilieres en les rutes marítimes
entre Eivissa i Mallorca.

CB)
RGE núm. 10258/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci de Recuperació de la Fauna de
les Illes Balears el 2013.

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

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 era el deute acumulat provinent d'anualitats anteriors
pel Govern de les Illes Balears a dia 1 de juliol de 2015 amb
cadascuna de les companyies navilieres que operen o han
operat les rutes marítimes entre Eivissa i Mallorca?

Relació d’altes i baixes de personal en el Consorci per a la
Recuperació de la Fauna les Illes Balears el 2013.

Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BZ)
RGE núm. 10243/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
acumulat amb les companyies navilieres en les rutes marítimes
entre Eivissa i 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 era el deute acumulat provinent d'anualitats anteriors
pel Govern de les Illes Balears a dia 1 de juliol de 2015 amb
cadascuna de les companyies navilieres que operen o han
operat les rutes marítimes entre Eivissa i Formentera?
Palma, a 10 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

CA)
RGE núm. 10257/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci de Recuperació de la Fauna de
les Illes Balears el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació d’altes i baixes de personal en el Consorci per a la
Recuperació de la Fauna les Illes Balears el 2014.
Palma, a 11 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 11 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

CC)
RGE núm. 10259/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci de Recuperació de la Fauna de
les Illes Balears el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació d’altes i baixes de personal en el Consorci per a la
Recuperació de la Fauna les Illes Balears el 2012.
Palma, a 11 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

CD)
RGE núm. 10260/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci de Recuperació de la Fauna de
les Illes Balears el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació d’altes i baixes de personal en el Consorci per a la
Recuperació de la Fauna les Illes Balears el 2011.
Palma, a 11 de desembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de desembre de 2015, ratifica l'admissió per delegació
de la presidenta de la pregunta amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple següent.
Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 10263/15, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament
de les unitats bàsiques i dels centres de salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Creu que el funcionament de les unitats bàsiques i dels
centres de salut s'està desenvolupant amb normalitat?
Palma, a 14 de desembre de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Gerència: Hospital d'Inca. Mes: juliol 2014
Núm. substituts: 25. Cost: 53.746,52 i.
Gerència: Hospital Manacor. Mes: juliol 2014
Núm. substituts: 21. Cost: 35.232,30 i.
Gerència: GESM A. Mes: juliol 2014
Núm. substituts: 0. Cost: - i.
Gerència: Àrea Menorca. Mes: juliol 2014
Núm. substituts: 22. Cost: 42.503,41 i.
Gerència: Àrea Eivissa Formentera. Mes: juliol 2014
Núm. substituts: 85. Cost: 102.769,51 i.
Gerència: Hospital Son Espases. Mes: juliol 2014
Núm. substituts: 67. Cost: 114.545,29 i.
Gerència: 061. Mes: juliol 2014
Núm. substituts: 1. Cost: 4.761,24 i.
Gerència: Serveis Centrals. Mes: juliol 2014
Núm. substituts: 0. Cost: - i.
Gerència: Atenció Primària de Mallorca. Mes: juliol 2015
Núm. substituts: 174. Cost: 272.439,52 i.
Gerència: Hospital Son Llàtzer. Mes: juliol 2015
Núm. substituts: 34. Cost: 35.258,33 i.
Gerència: Hospital Inca. Mes: juliol 2015
Núm. substituts: 19. Cost: 31.516,56 i.
Gerència: Hospital Manacor. Mes: juliol 2015
Núm. substituts: 31. Cost: 55.271,66 i.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes de la RGE núm. 5891/15 a la 5930/15,
presentades pel diputat Sr. José Vicente Marí i Bosó, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre i import de les
substitucions personal sanitari contractat (1 a 40).

•
•
•
•

•

En el resum consten les següents dades:
Nombre de substituts que han iniciat el seu nomenament en
el mes corresponent.
Cost d'aquestes substitucions sense seguretat social.
Totes aquestes dades separades per gerència i pel mes
solAlicitat.
De la gerència de GESM A no hi ha dades perquè en el
període solAlicitat ja s'havia extingit aquesta empresa
pública.
De la gerència de Serveis Centrals no hi ha dades perquè no
hi ha personal sanitari en nomenament de substitució.

Gerència: Atenció Primària de Mallorca. Mes: juliol 2014
Núm. substituts: 210. Cost: 523.533,61 i.
Gerència: Hospital Son Llàtzer. Mes: juliol 2014
Núm. substituts: 43. Cost: 59.732,06 i.

Gerència: GESM A. Mes: juliol 2015
Núm. substituts: 0. Cost: - i.
Gerència: Àrea Menorca. Mes: juliol 2015
Núm. substituts: 43. Cost: 82.230,83 i.
Gerència: Àrea Eivissa Formentera. Mes: juliol 2015
Núm. substituts: 74. Cost: 107.273.50 i.
Gerència: Hospital Son Espases. Mes: juliol 2015
Núm. substituts: 64. Cost: 112.089,65 i.
Gerència: 061. Mes: juliol 2015
Núm. substituts: 6. Cost: 23.296,66 i.
Gerència: Serveis Centrals. Mes: juliol 2015
Núm. substituts: 0. Cost: - i.
Gerència: Atenció Primària Mallorca. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 257. Cost: 724.315,13 i.
Gerència: Hospital Son Llàtzer. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 34. Cost: 49.701,74 i.
Gerència: Hospital Inca. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 10. Cost: 19.523,95 i.
Gerència: Hospital Manacor. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 11. Cost: 17.316,61 i.
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Gerència: GESM A. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 0. Cost: - i.
Gerència: Àrea Menorca. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 15. Cost: 36.991,70 i.
Gerència: Àrea Eivissa Formentera. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 72. Cost: 129.446,02 i.
Gerència: Hospital Son Espases. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 58. Cost: 108.404,15 i.
Gerència: Hospital Son Espases. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 58. Cost: 108.404,15 i.
Gerència: 061. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 3. Cost: 15.301,62 i.
Gerència: Serveis Centrals. Mes: agost 2014
Núm. substituts: 0. Cost: - i.
Gerència: Atenció Primària Mallorca. Mes: agost 2015
Núm. substituts: 178. Cost: 408.446,10 i.
Gerència: Hospital Son Llàtzer. Mes: agost 2015
Núm. substituts: 41. Cost: 64.906,69 i.

B)
A les Preguntes RGE núm. 6301/15 a 6303/15, presentades
per la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a pla de millora de pluvials (1 a
3).
A la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca es
preveuen inversions de remodelació, ampliació, noves estacions
i millora de manteniment a la xarxa de depuradores de les Illes
Balears. No es disposa de cap pla de millora de pluvials ja que
la xarxa de pluvials és competència municipal.
A la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca es
preveuen inversions de remodelació, ampliació, noves estacions
i millora de manteniment a la xarxa de depuradores de les Illes
Balears. No es disposa de cap pla de millora de pluvials ja que
la xarxa de pluvials és competència municipal, suposant això un
cost ZERO per la Conselleria de Medi Ambient.
A la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca es
preveuen inversions de remodelació, ampliació, noves estacions
i millora de manteniment a la xarxa de depuradores de les Illes
Balears. No es disposa de cap pla de millora de pluvials ja que
la xarxa de pluvials és competència municipal. Per tot això, no
es veurà afectada cap partida pressupostària d'aquesta
Conselleria.

Gerència: Hospital Inca. Mes: agost 2015
Núm. substituts: 9. Cost: 24.056,35 i.

Palma, 4 de novembre de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.

Gerència: Hospital Manacor. Mes: agost 2015
Núm. substituts: 26. Cost: 53.785,19 i.
Ordre de Publicació
Gerència: GESM A. Mes: agost 2015
Núm. substituts: 0. Cost: - i.
Gerència: Àrea Menorca. Mes: agost 2015
Núm. substituts: 22. Cost: 47.482,49 i.
Gerència: Àrea Eivissa Formentera. Mes: agost 2015
Núm. substituts: 53. Cost: 115.285,32 i.

C)
A la Pregunta RGE núm. 6384/15, presentada pel diputat
Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a acomiadaments (11).
S'han dictat 867 resolucions de cessament de personal
funcionari interí.
S'han dictat 383 baixes definitives de personal laboral interí.

Gerència: Hospital Son Espases. Mes: agost 2015
Núm. substituts: 55. Cost: 123.043,95 i.

Palma, 19 de novembre de 2015.
La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:
Catalina Cladera Crespí.

Gerència: 061. Mes: agost 2015
Núm. substituts: 8. Cost: 33.995,56 i.
Gerència: Serveis Centrals. Mes: agost 2015
Núm. substituts: 0. Cost: - i.
Palma, 17 de novembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 6511/15, presentada per la
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cost dels compromisos signats en el Pacte
de Govern per a la Conselleria d'Educació i Universitat.
En primer lloc, l'Acord de Governabilitat signat pels partits
que donen suport al Govern de les Illes Balears disposa de més
d'un centenar de compromisos i línies d'actuació política que es
duran a terme durant aquesta legislatura. Com és lògic, no tots
aquests compromisos esdevenen una possible càrrega
econòmica, sinó que són compromisos polítics.
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Per altra banda, molts d'aquests compromisos necessiten de
la coordinació de diversos departaments de l'executiu balear i,
per tant, si hi existís despesa en relació a dits compromisos no
seria correcte adjudicar una despesa per Conselleria ja que
entraríem en una duplicitat pressupostària.
Per últim, donada la total transparència de l'actual Govern
de les Illes Balears, qualsevol persona interessada té al seu
abast l'Acord de Governabilitat i, per tant, tots els compromisos
al que fa referència que necessitin d'una partida
pressupostària seran dotats sempre d'acord amb els Pressuposts
Generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de cada
any. Així doncs, els encoratgem a participar del Projecte de
Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per al 2016 que està a punt de presentar-se per
debatre'l en seu parlamentària.
Palma, 18 de novembre de 2015.
El conseller d'Educació i Universitat:
Martí Xavier March i Cerdà.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 6614/15, presentada pel diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a doblers reintegrats als pensionistes.
La Conselleria de Salut ha reintegrat les quantitats següents:
•
•
•
•

887.376,49 i, corresponents als mesos de gener a abril de
2014.
419.933,28 i, corresponents als mesos de maig a juny de
2014.
974.371,17 i, corresponents als mesos de juliol a octubre
de 2014.
405.381,84 i, corresponents als mesos de novembre i
desembre de 2014.
Palma, 17 de novembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patrícia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 6615/15, presentada pel diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cost del procediment de gestió administrativa per
tornar els doblers als pensionistes..
La gestió del reintegrament de despeses als pensionistes des
de juliol de 2012, ha suposat la signatura de dos contractes per
a l'adaptació i el desenvolupament tecnològic per uns imports
de 59.117,61 i i 93.704,92 i, respectivament.
A dia d'avui el procés de reintegrament està automatitzat i
la gestió la du a terme el propi personal del Servei de Salut.
Qualsevol incidència informàtica estaria coberta pel contracte
de manteniment.
Palma, 27 de novembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patrícia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació

G)
A la Pregunta RGE núm. 6634/15, presentada per la
diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres de les
pluvials d'Alaior.
En data 27 de febrer de 2006 es va signar entre el Ministeri
de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears un conveni de
colAlaboració per l'execució d'obres hidràuliques d'interès
general a les Illes Balears que contemplava entre d'altres
l'execució del "Saneamiento del Polígono Industrial de
Alaior". En la clàusula tercera dit conveni es contemplava que:
"Correspondrà a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears, a través de l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental la redacció dels projectes, la
licitació, la contractació, la direcció facultativa, el
finançament i execució de les actuacions següents:
Proveïment a la zona de Palma de Mallorca. Conducció
Consell-s'Estremera.
Sanejament del Polígon Industrial d'Alaior.
A les dues primeres actuacions, el Govern de les Illes
Balears actua a través de l'encomana de gestió que preveu
el Text Refós de la Llei d'Aigües".
El Consell d'Administració de l'Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental, en sessió celebrada el 26 d'octubre
de 2010 va acordar iniciar l'expedient de contractació del
projecte de "Protecció front avingudes del nucli urbà d'Alaior.
Fase I".
Per resolució del director executiu de l'Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental de data 29 d'abril de 2011
aprovà el projecte de "Protecció front avingudes del nucli urbà
d'Alaior. Fase I" i l'expedient de contractació.
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 71, de data
14 de maig de 2011 es publicà l'anunci de licitació de
l'expedient de referència per tramitació ordinària i procediment
obert, per un import base de licitació de 1.379.579,42 i (IVA
inclòs).
El consell d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i
de la Qualitat Ambiental, en sessió celebrada el dia 18 de juny
de 2013, acordà desistir de la licitació de l'expedient de
contractació de les obres del projecte de "Protecció front
avingudes del nucli urbà d'Alaior. Fase I", es va publicar del
desistiment en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 127,
de 14 de setembre de 2013.
Palma, 4 de novembre de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.
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Ordre de Publicació

H)

K)

A la Pregunta RGE núm. 6674/15, presentada pel diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari M ÉS per
Menorca, relativa a criteris de distribució dels fons
d'emergència social.

A les Preguntes de la RGE núm. 6851/15 a la 6868/15,
presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a amarraments de base,
amarraments per a transeünts i llista d'espera d'amarraments
al Port natural de Ciutadella, al Port de Sant Antoni de
Portmany, al Port de la Colònia de Sant Jordi, al Port de
Sóller, al Port d'Andratx i al Port de Fornells.

El criteri principal ha estat el nombre el del nombre
d'alumnes de cada centre per tenir cobert tots els centres.
Aquest criteri l'hem corregit tenint en compte el criteri de
necessitat social. Per detectar els centre que tenen una major
necessitat social hem hagut de cercar un criteri social objectiu
quantificable del què tenguem dades per fer una valoració
centre a centre. Aquest criteri ha estat el de les ajudes de
menjador. Entenem que els centres que han rebut més ajudes de
menjador són els que tenen més necessitat social. En aquest
sentit, per contemplar la possibilitat que hi hagi centres que a
causa de la crisi han perdut alumnat al menjador o, fins i tot,
han perdut menjadors escolars, hem fet una mitjana de les
ajudes concedides els darrers cinc cursos acadèmics.
Palma, 18 de novembre de 2015.
El conseller d'Educació i Universitat:
Martí Xavier March i Cerdà.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 6796/15, presentada per la
diputada Sra. M . Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
llista d'espera en radiografies (I).
La mitjana de dies d'espera per una radiografia
convencional a l'Hospital Son Espases al 30 de setembre de
2015 era de 69,49 dies.
Palma, 27 de novembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patrícia Gómez Picard.

Port Natural de Ciutadella
Amarraments base: 107
Amarraments per a transeünts: 59
Llista d'espera (28/10/15): 348
Sant Antoni de Portmany
Amarraments base: 53
Amarraments per a transeünts: 333
Llista d'espera (28/10/15): 580
Colònia de Sant Jordi
Amarraments base: 216
Amarraments per a transeünts: 51
Llista d'espera (28/10/15): 435
Port de Sóller
Amarraments base: 219
Amarraments per a transeünts: 211
Llista d'espera (28/10/15): 477
Port d'Andratx
Amarraments base: 11
Amarraments per a transeünts: 160
Llista d'espera (28/10/15): 371
Port de Fornells
Amarraments base: 36
Amarraments per a transeünts: 71
Llista d'espera (28/10/15): 399
Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes de la RGE núm. 6799/15 a la 6812/15,
presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a inversions en obra nova i
en obres de conservació o manteniment realitzades per Ports
de les Illes Balears al Port de Sóller, al Port (natural de
Ciutadella, al Port Exterior de Ciutadella, al Port de Sant
Antoni de Portmany, al Port de la Colònia de Sant Jordi, al
Port d'Andratx i al Port de Fornells.
A causa del volum de la documentació solAlicitada a través
de les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita podreu
consultar tota la documentació a la seu de Ports de les Illes
Balears (C/ Vicente Tofiño, 36, Palma) solAlicitant cita prèvia
al 971628089.
Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
L)
A les Preguntes RGE núm. 6869/15 i 6870/15, presentades
pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a estudi sobre connectivitat aèria a les
Illes Balears i pagaments a l'empresa adjudicatària de l'estudi
sobre connectivitat aèria a les Illes Balears.
Pendents de recepció els documents B i C de l'Estudi.
Documents A i D lliurats.
Un pagament de 10.744,80 i pels documents A i D en data
27/04/2015.
Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.
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M)
A les Preguntes de la RGE núm. 6871/15 a la 6886/15,
presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a projectes d'ampliació de
ports de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (I a VIII); i projectes de nous ports de titularitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (I a VIII.

•

Els projectes d'ampliació i/o nous ports presentats a registre
abans del 18 de juliol de 2014 foren:
Mallorca:
• Ampliació del Club Nàutic Arenal
• Ampliació del Club Nàutic Palmanova
• Ampliació del Real Club Nàutic de Pollença

•

•
•

Menorca:
• Reordenació i unificació de gestió de fondejos existents en
l'àmbit del port d'Addaia
• Nou port de Cala'n Bosch
• Noves instalAlacions nàutiques en front a la U.A. FOR-6 de
Fornells.
• Nova dàrsena exterior en el port de Fornells
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86/2010, de 25 de juny a la Residència Novaedat Sa Serra
se celebraran assemblees com a mecanisme d'informació i
participació democràtica de les persones usuàries o de qui
les representa i com a òrgan colAlectiu de participació
proper a la realitat on es presta.
Reunions de comitè de qualitat, a fi de complir tots els
requisits establerts en el sistema de gestió, millorar l'eficàcia
contínua de la gestió i aportar els recursos humans i
materials que garanteixin la implantació i el manteniment
correctes del Sistema de G estió així com garantir la
formació adequada del personal amb l'objectiu de millorar
la qualitat de vida de les persones residents.
Mesures de satisfacció dels clients com enquestes de
satisfacció, indicadors interns i suggeriments amb la
pertinent gestió d'accions correctores i preventives.
Mapa de processos.
Documents en vigor de grup Novaedat-Gerocleop d'acord
amb la normativa del Decret 86/2010.
Palma, 3 de novembre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
Eivissa:
• Nou port esportiu Portinatx
• Nou embarcador estacional Port Ferrat

O)
A la Pregunta RGE núm. 6892/15, presentada pel diputat
Sr. Enric Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control activitat Residència Sa Serra (II).

Formentera: cap
Els projectes d'ampliació i/o nous ports presentats a registre
a partir del 18 de juliol de 2014 foren:
Mallorca: cap; Menorca: cap; Eivissa: cap i Formentera: cap.

Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 6891/15, presentada pel diputat
Sr. Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a control activitat Residència Sa Serra (I).

•

•

•
•

Els protocols de control de l'activitat i la qualitat són:
Comprovació de la realització del Pla individualitzat (PAI):
les persones usuàries del centre són valorades de forma
integral, tant a l'inici de l'atenció com de forma periòdica
per l'equip interdisciplinari per identificar la seva situació
i necessitats.
Objectius PAI - PIAI (Pla d'atenció individualitzat) elaborat
per l'equip d'atenció interdisciplinari, que abasta els
objectius a aconseguir tant des de l'àrea de salut (mesures
de prevenció i promoció de la salut, promoció del benestar
físic i cognitiu, autonomia personal, mesures de seguretat,
...) com de participació comunitària.
Reunions interdisciplinàries setmanals pel seguiment dels
programes d'atenció individual dels residents.
Assemblees d'usuaris i familiars: de conformitat amb
l'establert al punt 3.23 apartat F, de l'annex 1 del Decret

El centre es va obrir 1/12/2014 i el mateix dia va fer entrada
el primer usuari al centre.
La potestat d'inspecció del centre recau damunt el Consell
Insular d'Eivissa al ser d'àmbit insular. És obligació de
l'empresa adjudicatària facilitar en tot moment l'actuació del
Servei d'Inspecció i Registre del Departament de Benestar
Social del Consell Insular d'Eivissa, i el seguiment del servei
per part de la Fundació o òrgan competent, així com facilitarlos tota la informació requerida.
Des de la Fundació es realitza seguiment del compliment de
decret 86/2010, dels contractes de gestió amb l'empresa i
control del compliment dels plecs tècnics. Se solAlicita a
l'empresa gestora tota la documentació necessària per
comprovar la bona marxa i el funcionament de la residència, el
centre de dia i la bugaderia industrial, així com la relativa al
personal que presta o ha prestat serveis a l'equipament i
comunica a l'entitat prestadora qualsevol deficiència que
observi perquè sigui reparada.
Concretament, es realitza seguiment amb visita i sense visita
(mitjançant contacte telefònic, correu electrònic o reunions amb
delegada de Novaedat a Balears).
Durant 2015 s'han realitzat tres seguiments en visites, dos
seguiments sense visita i es té programada data de nou
seguiment amb visita. Es realitza control de les ràtios setmanals
del personal pel compliment del decret 54/2013 i segons les
millores al plec tècnic presentades per l'empresa per a la
licitació del contracte de gestió; així mateix, es realitza
periòdicament seguiment de l'ocupació (altes, baixes,
incidències,...).
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Es realitza un control de seguiment del sistema de queixes
i suggeriments (Qssi) en compliment de l'Ordre de la consellera
d'Administracions Públiques 1 d'agost de 2014 (BOIB núm.
107, de 9 d'agost de 2014), per la qual es desplega el Decret
82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de
queixes i funcionament dels serveis públics de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
170 ext., de 20 de novembre 2009.
S'han realitzat reunions tècniques amb la direcció i equip
professional del mateix centre per a millorar la coordinació
amb professionals de dependència d'Eivissa.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 6895/15, presentada pel diputat
Sr. Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a control activitat Residència Sa Serra (V).
És una bugaderia constituïda l'any 2015 com a Centre
Especial d'Ocupació i com a tal, aquesta és la seva finalitat.
Tenen actualment contractades a 5 persones amb
discapacitat, i 1 persona responsable, sense discapacitat.
Palma, 3 de novembre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

Mapa de processos
Palma, 3 de novembre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
R)

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 6994/15, presentada pel diputat
Sr. Enric Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control activitat Residència Sa Serra (IV).

A la Pregunta RGE núm. 6909/15, presentada per la
diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cobrament ilAlegal d'alts càrrecs del
govern Bauzá (I).
L'increment de sou percebut sense legitimació dels alts
càrrecs durant la passada legislatura és de 20.552,18 i.

En referència al control de qualitat del servei:
Palma, 17 de novembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Les enquestes de satisfacció es recullen anualment. En
aquests moments s'estan passant les enquestes i encara no es
tenen el resultats.
S'ha realitzat un assemblea amb els familiars.

Ordre de Publicació
S)

El comitè de qualitat fa reunions quadrimestrals. Fins aquest
moment s'han realitzat dues reunions.
No hi ha d'haver diferències entre l'atenció qualitativa entre
els usuaris de caràcter públic i privat, ja que el nivell de qualitat
ofert, ens ve marcat pel compliment del decret 86/2010, que és
d'aplicació tant a residències de gestió directa com residències
de gestió indirecta, pel que fa en el compliment de ratis, perfils
professionals, protocols d'actuació, els programes d'atenció
individual així com la qualitat d'atenció a les persones usuàries.
L'empresa Geriàtric Manacor té implantat un sistema de
qualitat segons norma Aenor UNE-EN ISO 9001:2008.
La Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal està certificada anualment
per la Norma UNE 158101:2008 de "Servicios de promoción
de la autonomía personal. Gestión de los centros Residenciales
con Centro de Día o Centro de Noche integrado. Requisitos".
Palma, 5 de novembre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Pregunta RGE núm. 6910/15, presentada per la
diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cobrament ilAlegal d'alts càrrecs del
govern Bauzá (II).
No, el Govern de les Illes Balears reclamarà l'increment de
sou percebut sense legitimació en el moment que ens arribi la
comunicació de la sentència ferma.
Palma, 17 de novembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 6990/15, presentada per la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a destí dels doblers del cànon
de sanejament.
El cànon de sanejament de les Illes Balears el recapta
l'Agència Tributària. Des de la Direcció General de Recursos
Hídrics no es disposa de la dada referent a la quantitat
recaptada. Sí es pot informar de la quantitat de cànon destinada
a M allorca els darrers anys. Atès que la pregunta no indica
quan, s'exposa a continuació la informació referent als anys
2013 i 2014, així com la quantitat ja aprovada per 2015 i les
previsions per 2016. Penseu que les dades de 2015 i 2016 es
correspon als expedients ja aprovats i que es veuran augmentats
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amb els expedients d'obres que es tramitin d'aquí a finals d'any
i l'any vinent, és a dir, són inversions mínimes. Les inversions
per als anys 2015 i 2016 inclouen les despeses degudes a la
gestió dels llots de depuradora de Mallorca des de l'any 2013,
que es paguen entre 2015 i 2016.
Any
2013
2014
2015
2016
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2013 i 2014, així com la quantitat ja aprovada per 2015 i les
previsions per 2016. Penseu que les dades de 2015 i 2016 es
correspon als expedients ja aprovats i que es veuran augmentats
amb els expedients d'obres que es tramitin d'aquí a finals d'any
i l'any vinent, és a dir, són inversions mínimes.

Inversions per cànon Illes Balears
36.645.795
40.243.962
53.388.444
70.836.932

Any
2013
2014
2015
2016

Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.

Inversions per cànon M enorca ( i)
4.548.587
5.826.930
6.179.950
5.821.990

Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

U)

W)

A la Pregunta RGE núm. 6991/15, presentada per la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitat del cànon de
sanejament destinat a Mallorca.

A la Pregunta RGE núm. 6993/15, presentada per la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitat del cànon de
sanejament destinat a Eivissa.

El cànon de sanejament de les Illes Balears el recapta
l'Agència Tributària. Des de la Direcció General de Recursos
Hídrics no es disposa de la dada referent a la quantitat
recaptada. Sí es pot informar de la quantitat de cànon destinada
a Mallorca els darrers anys. Atès que la pregunta no indica
quan, s'exposa a continuació la informació referent als anys
2013 i 2014, així com la quantitat ja aprovada per 2015 i les
previsions per 2016. Penseu que les dades de 2015 i 2016 es
correspon als expedients ja aprovats i que es veuran augmentats
amb els expedients d'obres que es tramitin d'aquí a finals d'any
i l'any vinent, és a dir, són inversions mínimes. Les inversions
per als anys 2015 i 2016 augmenta considerablement per
l'aprovació d'alguns expedients importants (Calvià, Alcúdia ...)
i per les noves despeses degudes a la gestió dels llots de
depuradora des de l'any 2013, que es paguen entre 2015 i 2016.

El cànon de sanejament de les Illes Balears el recapta
l'Agència Tributària. Des de la Direcció General de Recursos
Hídrics no es disposa de la dada referent a la quantitat
recaptada. Sí es pot informar de la quantitat de cànon destinada
a Eivissa els darrers anys. Atès que la pregunta no indica quan,
s'exposa a continuació la informació referent als anys 2013 i
2014, així com la quantitat ja aprovada per 2015 i les
previsions per 2016. Penseu que les dades de 2015 i 2016 es
correspon als expedients ja aprovats i que es veuran augmentats
amb els expedients d'obres que es tramitin d'aquí a finals d'any
i l'any vinent, és a dir, són inversions mínimes.

Any
2013
2014
2015
2016

Any
2013
2014
2015
2016

Inversions per cànon Mallorca ( i)
27.803.402
28.839.667
40.727.769
42.171.534

Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 6992/15, presentada per la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitat del cànon de
sanejament destinat a Menorca.
El cànon de sanejament de les Illes Balears el recapta
l'Agència Tributària. Des de la Direcció General de Recursos
Hídrics no es disposa de la dada referent a la quantitat
recaptada. Sí es pot informar de la quantitat de cànon destinada
a Menorca els darrers anys. Atès que la pregunta no indica
quan, s'exposa a continuació la informació referent als anys

Inversions per cànon a Eivissa ( i)
4.091.533
4.782.277
5.046.190
4.565.247

Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 6994/15, presentada per la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitat del cànon de
sanejament destinats a Formentera.
El cànon de sanejament de les Illes Balears el recapta
l'Agència Tributària. Des de la Direcció General de Recursos
Hídrics no es disposa de la dada referent a la quantitat
recaptada. Sí es pot informar de la quantitat de cànon destinada
a Formentera els darrers anys. Atès que la pregunta no indica
quan, s'exposa a continuació la informació referent als anys
2013 i 2014, així com la quantitat ja aprovada per 2015 i les
previsions per 2016. Penseu que les dades de 2015 i 2016 es
correspon als expedients ja aprovats i que es veuran augmentats
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amb els expedients d'obres que es tramitin d'aquí a finals d'any
i l'any vinent, és a dir, són inversions mínimes.
Any
2013
2014
2015
2016

Inversions per cànon a Formentera
202.273
202.273
242.727
222.500

Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 6997/15 i 6998/15, presentades
per la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats destinades
a millores de les depuradores i quantitats destinades a millores
de les depuradores (2).
Per tal de poder quantificar les quantitats dedicades a
aquests fins, es fa necessari saber de quin termini temporal es
requereix la informació.
Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 6995/15, presentada per la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Mesa de batles pe al turisme.
Sí.
Palma, 9 de novembre de 2015.
El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 7146/15, presentada pel diputat
Sr. Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a control activitat Residència Sa Serra (IV).
L'explotació de la bugaderia, la té una empresa amb
qualificació de centre especial de feina, dedicada a rentar roba
tant sociosanitària com d'hostaleria. Durant la temporada d'estiu
han treballat per un hotel. En l'actualitat roman tancada.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 6996/15, presentada per la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes petit comerç.
La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria està
treballant, juntament amb els agents econòmics i socials del
sector, en totes aquelles mesures que, a través del diàleg,
puguin tenir una repercussió positiva sobre el petit comerç.
Amb aquest objectiu, s'està reforçant la colAlaboració amb
ajuntaments, consells insulars i les diverses institucions per tal
de posar en comú les necessitats de l'activitat i optimitzar les
actuacions que més s'adeqüin a les característiques de cada
barri i/o municipi en una aposta per un comerç viu, de
proximitat i en contacte amb les persones.
En aquesta línia està treballant la Conselleria i l'Institut
d'Innovació Empresarial (IDI), a través de serveis de formació
especialitzada i l'assessorament en aspectes de modernització
comercial com la innovació tecnològica, la retolació,
l'escaparatisme i la colAlocació de productes.
El Govern destinarà més de 7 milions d'euros durant 2016
per a programes de suport a comerç i empresa i foment de la
indústria, suposant un increment dels fons propis respecte 2015
i on es contemplen les partides adreçades a aconseguir millores
en la competitivitat i modernització de l'empresa i el comerç.
Palma, 13 de novembre de 2015.
El conseller de Treball, Comerç i Indústria:
Iago Negueruela i Vázquez.

Palma, 11 de novembre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 7244/15, presentada pel diputat
Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari Més per
Menorca, relativa a posició a la llista d'espera de Son Espases
per operacions que ja no es fan al MO.
Tots els pacients que són derivats a un altre hospital s'hi
incorporen tenint en compte els dies d'espera que duen.
Palma, 27 de novembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patrícia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 7373/15 i 7374/15, presentades
pel diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a centres privats.
Hi ha 3.241 alumnes matriculats a centres privats a
Educació Obligatòria (Primària i ESO) a les Illes Balears.
En els centres privats d'educació primària i secundària de
les Illes Balears (set centres) les actuacions de la inspecció se
centren en la supervisió del compliment del currículum i en les
titulacions del professorat. El 2014/2015 es varen realitzar vuit
visites d'Inspecció Educativa als centres privats. Cal tenir en
compte que aquesta xifra va estar totalment condicionada per
la deficient dotació d'inspectors d'educació, que va haver de
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realitzar les actuacions que normativament estan regulades amb
un terç del personal de la seva plantilla. Aquesta situació que
ha estat recentment reparada. D'altra banda, cal tenir en compte
que actualment moltes de les actuacions que els inspectors duen
a terme es realitzen per mitjans telemàtics, especialment a
través del programa de gestió de centres, el GESTIB, i
mitjançant diferents processos telemàtics.
Palma, 18 de novembre de 2015.
El conseller d'Educació i Universitat:
Martí Xavier March i Cerdà.
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Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 7405/15, presentada per la
diputada Sra. M aria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a negociacions am b el Govern de l'Estat
per un nou sistema de finançament.
L'objectiu del Govern de cara a la negociació del nou
sistema de finançament autonòmic és comptar amb la
implicació dels quatre consells insulars, així com d'una
representació el més ampla possible de la resta d'institucions i
entitats econòmiques i socials de la nostra comunitat.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 7375/15, presentada pel diputat
Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a convenis universitats privades.

Palma, 19 de novembre de 2015.
La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
No s'ha firmat cap conveni amb universitats privades a les
Illes Balears.
Palma, 18 de novembre de 2015.
El conseller d'Educació i Universitat:
Martí Xavier March i Cerdà.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 7402/15, presentada per la
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a competència de litoral.
Ens remetem a la contestació donada a la pregunta amb
solAlicitud de resposta escrit RGE núm. 7407/15.
Palma, 3 de desembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7404/15, presentada per la
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sistema de finançament dels consells.
La Llei 3/2014 preveu que (art. 11) es revisin els valors
resultants de les variables que integren el fons interinsular de
finançament de serveis i el fons de compensació interinsular
susceptibles de variació. Per tant, aquesta actualització s'ha duit
a terme a l'hora de calcular les aportacions als consell insulars
per a l'exercici 2016, les quals s'han inclòs en el Projecte de
Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 2016.
Palma, 19 de novembre de 2015.
La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:
Catalina Cladera Crespí.

AI)
A la Pregunta RGE núm. 7409/15, presentada per la
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a clarificació de funcions i serveis.
Les successives lleis d'atribucions competencials han anat
transferint els serveis existents, sense una previsió clara de
desenvolupament dels nous serveis, el que ha convertit cada
negociació de transferència de competències, en una distribució
de recursos escassos i poc equitatius entre les distintes illes.
Malgrat tot, el calendari previst de transferència de serveis,
en matèria de dependència, és:
• Residència de Sant Joan i residència de Pollença 1 de gener
de 2016 se subroga la gestió a l'IMAS.
• Residències de l'illa d'Eivissa es retorna la gestió al Consell
Insular d'Eivissa durant la legislatura actual.
• Centres de dia se subroga la gestió a l'Ajuntament de Palma
al llarg de 2016.
• Residència de Sant Miquel-Oms amb previsió d'1 de gener
de 2017.
• Centre Can Real de Petra amb previsió d'1 de gener de
2017.
• Centre Can Clar de Llucmajor amb previsió d'1 de gener de
2017.
La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació continuarà
negociant amb els Consells Insulars el procés de transferència
de competències i serveis.
Palma, 16 de novembre de 2016.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.
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Ordre de Publicació

AJ)
A la Pregunta RGE núm. 7482/15, presentada per la
diputada Sra. 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).
Els funcionaris són els següents: Comas Borras, Catalina.
Palma, 27 de novembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RG E núm. 7483/15, presentada per la
diputada Sra. 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).
Cap.
Palma, 13 de novembre de 2015.
El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 7484/15, presentada per la
diputada Sra. 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).
Cap.
Palma, 27 de novembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AM )
A la Pregunta RGE núm. 7488/15, presentada per la
diputada Sra. 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).
A la Conselleria de Salut cap funcionari interí ha estat
cessat en aquestes condicions i data.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 7490/15, presentada per la
diputada Sra. 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).
A la Conselleria de M edi Ambient, Agricultura i Pesca, cap
funcionari interí ha estat cessat havent-se ocupat posteriorment
el lloc per funcionaris en comissió de serveis, des de l'1 de
juliol de 2015.
Palma, 9 de desembre de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 7492/15, presentada per la
diputada Sra. 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).
A la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura no
s'ha donat aquesta participació.
Palma, 17 de novembre de 2015.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura:
Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 7493/15, presentada per la
diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins cessats
sense que el seu s'hagi ocupat (1).
Els funcionaris són els següents: Comas Borras, Catalina.
Palma, 27 de novembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 7494/15, presentada per la
diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins cessats
sense que el seu s'hagi ocupat (2).
Cap.

Palma, 10 de novembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patrícia Gómez Picard.

Palma, 13 de novembre de 2015.
El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.
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Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 7495/15, presentada per la
diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins cessats
sense que el seu s'hagi ocupat (3).
Cap.
Palma, 27 de novembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 7503/15, presentada per la
diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins cessats
sense que el seu s'hagi ocupat (11).
Des de l'1 de juliol a la Conselleria de Participació,
Transparència i Cultura s'ha cessat una funcionària interina, la
senyora M ª Alejandra Roca Calvo, i aquesta plaça de secretària
personal, ha estat ocupada per un funcionari en adscripció
provisional, el senyor Miguel Ángel Díaz Serra, donat que
aquesta plaça no té un funcionari titular.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 7498/15, presentada per la
diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins cessats
sense que el seu s'hagi ocupat.

Palma, 17 de novembre de 2015.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura:
Esperança Camps i Barber.

Ningú del personal funcionari interí ha estat cessat, des de
l'1 de juliol de 2015.

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Palma, 5 de novembre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 7499/15, presentada per la
diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins cessats
sense que el seu s'hagi ocupat (7).
A la Conselleria de Salut cap funcionari interí ha estat
cessat en aquestes condicions i data.
Palma, 10 de novembre de 2015.
La consellera de Salut:
Patrícia Gómez Picard.

A)
RGE núm. 10265/15, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Director General
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre les
línies d'actuació que pensa desenvolupar durant el seu mandat.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra i el punt 2n de la resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença del Sr. Director
General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les
línies d'actuació que pensa desenvolupar durant el seu mandat.
Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 7501/15, presentada per la
diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins cessats
sense que el seu s'hagi ocupat (9).

3.17. INFORM ACIÓ
A la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca des
de l'1 de juliol de 2015, cap funcionari interí ha estat cessat
sense que el seu lloc hagi estat ocupat posteriorment pel
funcionari titular.
Palma, 9 de novembre de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
A)
Criteri favorable i conformitat del Govern amb la
tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, de
modificació de la Llei 30/1998, de 9 de juliol, del règim
especial per a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de desembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10071/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant
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el qual manifesta el criteri favorable i la conformitat respecte
de la presa en consideració de la proposició de llei esmentada.
Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

Ordre de Publicació
Atès que:

B)
Substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple de la cambra RGE núm. 10079/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de desembre de 2015, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política del Govern en el primer període de
sessions, per la pregunta RGE núm. 10263/15, relativa a
funcionament de les unitats bàsiques i dels centres de salut.
Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
SolAlicitud de celebració de sessions extraordinàries (escrit
RGE núm. 10322/15).
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de desembre de 2015, admet a tràmit l'escrit esmentat,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, mitjançant el
qual se solAlicita la celebració de sessions extraordinàries per
tal de procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca,
de les proposicions de llei RGE núm. 4821/15, de modificació
de la Llei 3/1986, de normalització lingüística; i RGE núm.
10274/15, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de la CAIB amb mesures de recuperació i
foment de l'ús del català a l'àmbit de la funció pública; així com
de l'elecció dels membres del Consell Assessor de l'EPRTVIB.
En conseqüència, la Mesa acorda de sotmetre a la
consideració de la Junta de Portaveus, la inclusió de l'adopció
d'acord sobre la celebració de les sessions extraordinàries
solAlicitada, en l'ordre del dia de la sessió plenària que m'ha de
resoldre, abans que finalitzi el present període de sessions.
Palma, a 16 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei del Grup Parlamentari Popular vacants i
dotades pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, Hble. Sra.
Margarita Prohens i Rigo, mitjançant l'escrit amb RGE núm.
10092/2015, de dia 10 de desembre de 2015, solAlicita el
nomenament de la Sra. Aina Antònia Coll i Salom, 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. Aina Antònia Coll i Salom com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 11 de
desembre de 2015, amb unes retribucions de 27.359,71 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 11 de desembre del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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C)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

Anunci de licitació per a l’adjudicació d’un contracte de
servei de neteja general i manteniment dels dos edificis del
Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conqueridor
núm. 11 i al carrer Palau Reial núm. 8, ambdós de Palma.

Atès que:
1.- Entitat adjudicadora
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei del Grup Parlamentari Popular vacants i
dotades pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, Hble. Sra.
M argarita Prohens i Rigo, mitjançant l'escrit amb RGE
núm. 10092/2015, de dia 10 de desembre de 2015, solAlicita
el nomenament de la Sra. Amelia Garijo i Falcó, 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. Amelia Garijo i Falcó com a persona
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 11 de
desembre de 2015, amb unes retribucions de 11.725,55 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 M esa 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 11 de desembre del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Dependència que tramita l’expedient: Serveis Econòmics
Núm. expedient: 2/2015
Perfil del contractant: www.parlamentib.es (perfil del
contractant)
2.- Objecte del contracte i CPV
Servei de neteja general i manteniment dels dos edificis del
Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conqueridor
núm. 11 i al carrer Palau Reial núm. 8, de Palma.
CPV: 909192004 (Serveis de neteja d’oficines)
3.- Tramitació, procediment i criteris
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Criteris d’adjudicació:
1.- Oferta econòmica: 40 %
2.- Metodologia
2.1.- Metodologia
2.1.1.- Metodologia suggerida en funció dels diferents
tipus de superfície: 1,5%
2.1.2.- Metodologia suggerida en funció dels diferents
tipus d’elements: 1,5%
2.1.3.- Metodologia suggerida en funció de les zones de
difícil accés: 6%
2.1.4.- Metodologia suggerida en funció d’altres zones
no contemplades en el Plec de Prescripcions Tècniques:
1,5%
2.1.5.- Especial atenció a la metodologia ambiental: 2%
2.2.- Productes, maquinària i utillatge
2.2.1.- Adequació dels productes de neteja presentats a
les característiques dels edificis objecte del contracte,
distingint quantitat i qualitat: 5%
2.2.2.- Adequació de la maquinària presentada a les
característiques dels edificis objecte del contracte, tenint
en compta que la utilitat d’aquesta maquinària en el cas
dels edificis del Parlament és limitada: 2,5%
2.2.3.- Adequació de l’utillatge presentat a les
característiques dels edificis objecte del contracte: 5%
3.- Millores
3.1.- Propostes que suposin la millora en la prestació del
servei: 7,5%
3.2.- Millores complementàries a l’objecte del contracte:
10%
3.3.- Millores de les quals es preveu que se’n faci ús només
en casos excepcionals: 2,5%
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4.- Borsa d’hores sense cost: 15 %

11.- Obertura de proposicions:

4.- Termini d’execució i lloc d’execució

Tendrà lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Conqueridor, núm. 11 de Palma.
Data i hora: s’avisarà oportunament mitjançant correu
electrònic o fax.

Termini: de l’1 d’abril de 2016 al 31 de març de 2018.
Lloc d’execució: Parlament de les Illes Balears, carrer
Conqueridor, núm. 11 i carrer Palau Reial, núm. 8 de
Palma.
Possibilitat de pròrroga: sí, amb un màxim de dos anys.

12.- Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.

5.- Pressupost base de licitació i valor estimat
Import sense IVA: 293.339,00 i
IVA: 61.601,19 i
Import total: 354.940,19 i
Valor estimat: 586.678,00 i

A la seu del Parlament, 16 de desembre de 2015.
El lletrat oficial major,
Lluís Isern i Estela.

6.- Garantia:
Garantia provisional: eximida.
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA
exclòs).
7.- Classificació i solvència
Classificació: Els licitadors podran acreditar la seva
solvència a través de la següent classificació: grup u subgrup 1
categoria 3
Tipus d’activitat: servei de neteja.
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional: D’acord amb les lletres F.2 i F.3 del Quadre de
característiques del contracte que figura al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 23, de 4 de desembre
de 2015.
- Pàg. 804 i 815. Preguntes amb solAlicitud de resposta escrita,
apartat G)
On diu: RGE núm. 9590/15, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9591/15, ...

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 24, d'11 de desembre
de 2015.

8.- Condicions especials d’execució del contracte:
Vegeu lletra M del Quadre de Característiques del
Contracte al Plec de Clàusules Administratives Particulars
9.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: serveis econòmics del Parlament de les Illes
Balears.
b) Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8
c) Localitat: Palma CP. 07001
d) Telèfon: 971228281
e) Fax: 971718201
f) www.parlamentib.es (perfil del contractant)
10.- Presentació de les ofertes:
a) Lloc de presentació: registre de l’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 8 de
Palma, des de les nou a les catorze hores.
b) Data límit de presentació d’ofertes: 29/01/2016
c) Data de tramesa de l’anunci de la licitació al diari oficial
de la Unió Europea (DOUE): 14/12/2015.
d) Documentació a presentar: l’establerta al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta
contractació.
e) Admissió de variants: no.

- Pàg. 836 i 849. Preguntes amb solAlicitud de resposta escrita,
apartat AF)
On diu: RGE núm. 97760/15, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9760/15, ...
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