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La presidenta:
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5139/15, relativa a millor finançament de
Balears i més inversions per part del Govern de l'Estat, amb
les esmenes RGE núm. 1703/16, 1704/16, 1705/16 i 1706/16,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un espai de diàleg, d’acord i de consens,
entre tots els grups parlamentaris, a fi que es pugui redactar una
proposta conjunta de reforma del sistema de finançament que
sigui defensada davant el Govern central.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer feina amb totes les comunitats autònomes
que pateixen el mateix problema de manca de finançament per
tal d’anar impulsant propostes de millora del sistema de
finançament autonòmic.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a explicar també, fent pedagogia, a les altres
comunitats autònomes, sobre els problemes reals que pateix
Balears precisament per aquest insuficient finançament
autonòmic.
4. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears per seguir reivindicant una nova llei de
finançament de les comunitats autònomes que modifiqui
l’actual finançament que, tot i suposar una millora, s’ha
demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears. El nou
sistema hauria d’implicar, entre altres millores, la
descentralització dels ingressos i la relació d’ordinalitat entre
la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat
autònoma.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a revisar la metodologia emprada pel càlcul del Sistema
de Comptes Públics Territorialitzats, en particular el sistema de
repercussió dels ingressos turístics i el sistema de repercussió
de les infraestructures estatals, atès que aquests no representen
adequadament les càrregues i els beneficis de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a continuar la seva reivindicació davant el Govern d’Espanya
per millorar el finançament de les Balears i tenir més inversions
del Govern d’Espanya mitjançant l’aprovació d’un nou Règim
Especial de Balears (REB).
A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2016.
La secretària primera:

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1299/16, relativa a expedient de regulació
d'ocupació de BIMBOSAU, amb les esmenes RGE núm.
1680/16 i 1681/16, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a derogar la Reforma laboral de 2012 perquè es
retornin i s’incloguin elements de control i protecció en casos
d’acomiadament colAlectiu com els succeïts a Bimbo i Coca
Cola, relacionats amb grans multinacionals i la deslocalització.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a aprovar per a les Illes Balears un sistema de
finançament just i un Règim Especial Balear que realment ens
permeti disposar de recursos propis suficients per potenciar la
reindustrialització i minimitzi els desavantatges de
competitivitat derivats de la insularitat i de la doble insularitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar i garantir que el període de negociació
entre les parts es desenvolupi satisfactòriament, donant prioritat
a la conservació dels llocs de treball i a la continuïtat de la
fàbrica, a través de reunions i contactes permanents amb les
empreses i amb els representants legals dels treballadors.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, al llarg de 2016, engegui un pla industrial,
amb la participació dels agents socials, que eviti la pèrdua
d’empreses que produeixen a les Illes Balears, amb un projecte
seriós de reindustrialització combinat amb un pla estratègic que
fomenti nous sectors i posi l’accent en el valor afegit del
producte industrial.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una llei d’indústria, que juntament amb
el Pla d’indústria faci possible la reindustrialització, garanteixi
la protecció i la regulació del sector i posi fre a l’actual
deslocalització generalitzada d’empreses.
A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6790/15, relativa a benestar animal, i
quedà aprovada la següent:
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE

RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme la modificació de l’actual Llei 1/1992, de protecció
animal, per regular una protecció integral dels animals tant
domèstics com salvatges. Aquesta modificació hauria de
preveure la prohibició dels espectacles taurins en totes les seves
formes, així com qualsevol espectacle que causi patiments a un
animal i la supressió de qualsevol forma de foment i protecció
a través de subvencions, inversions, beneficis fiscals i qualsevol
altra forma de finançament públic als espectacles taurins.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a abolir totes les ajudes públiques al sector de la
tauromàquia, a eliminar la declaració de Bé d’interès cultural
o Bé d’interès turístic a tots els espectacles on es maltractin
animals, i a aprovar mesures legislatives, administratives i
educatives de protecció de la infància, d'acord amb el Comitè
dels drets dels infants de Nacions Unides, que insta allunyar els
menors d’edat de la “violència de la tauromàquia”.
3. El Parlament de les Illes B alears insta el Govern de
l'Estat a aprovar una llei de protecció dels drets dels animals
per garantir a tot l'estat uns estàndards comuns per impedir el
maltractament animal.
A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de febrer de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 1436/16, de la diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera de proves radiològiques a Menorca, que
contestà la Sra. Consellera de Salut.
B) RGE núm. 1664/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de les cabres
a l'illa d'Es Vedrà, que contestà el Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
C) RGE núm. 1438/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de
l'empresa BIM BO a Palma, que contestà el Sr. Conseller de
Treball, Comerç i Indústria.
D) RGE núm. 1444/16, del diputat Sr. Aitor M orrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a interès general del Port d'Eivissa, que contestà el Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
E) RGE núm. 1642/16, del diputat Sr. Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
matança cabres a l'illa a Es Vedrà, que contestà el Sr. Conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
F) RGE núm. 1447/16, del diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
llei de consultes, que contestà la Sra. Consellera de
Participació, Transparència i Cultura.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de febrer de 2016, debaté la Interpel Alació RGE núm. 8551/15,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a model de reconversió turístic.

G) RGE núm. 1433/16, de la diputada Sra. Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nova escola a Campos, que contestà el
Sr. Conseller d'Educació i Universitat.
H) RGE núm. 1437/16, de la diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallada dels serveis mèdics a l'àrea d'urgències de l'Hospital
Mateu Orfila, que contestà la Sra. Consellera de Salut.

Actuà com a interpel Alant el diputat Sr. Josep Melià i Ques
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme,
Gabriel Barceló i Milta. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

I) RGE núm. 1435/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació en els serveis
d'urgències hospitalàries, que contestà la Sra. Consellera de
Salut.

Palma, 16 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

J) RGE núm. 1439/16, del diputat Sr. Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coneixement
del castellà per part dels agricultors, que contestà la Sra.
Consellera de Salut.
K) RGE núm. 1317/16, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari M ixt, relativa a inspeccions de treball,
que contestà el Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria.
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L) RGE núm. 1443/16, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33, que contestà
la Sra. Presidenta del Govern.

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Sílvia Limones i Costa.
El president de la comissió:
Vicent Serra i Ferrer.

M) RGE núm. 1446/16, de la diputada Sra. Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
pobresa energètica, que contestà la Sra. Presidenta del Govern.

Ordre de Publicació
N) RGE núm. 1432/16, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a aigua potable per a tots en temporada alta, que
contestà la Sra. Presidenta del Govern.
O) RGE núm. 1678/16, de la diputada Sra. Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous horaris
als centres de salut, que contestà la Sra. Presidenta del Govern.
Palma, a 16 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2016, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7245/15,
relativa a consolidació de l'estat de liquidació dels pressuposts
i establiment de mecanismes perquè totes les entitats
dependents de la CAIB trametin els comptes i les informacions
a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2016, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7391/15,
relativa a fiscalització prèvia a l'Ibsalut, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

1. Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar la
consolidació de l'estat de liquidació dels pressuposts i del
resultat de l'exercici el balanç i el compte del resultat
economicopatrimonial del Compte de l'Administració de la
CAIB amb els comptes anuals de les entitats que formen part
del seu perímetre de consolidació, amb el següent calendari: a
partir de l'any 2015 el sector públic administratiu, i a partir de
l'any 2016 el sector públic instrumental.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a establir els
mecanismes o canvis de l'ordenament jurídic que garanteixin
que totes les entitats del sector públic instrumental de la CAIB
trametin la informació preceptiva a la Sindicatura de Comptes.
A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Sílvia Limones i Costa.
El president de la comissió:
Vicent Serra i Ferrer.

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar la fiscalització prèvia en el Servei de
Salut a aquells expedients administratius de contractació de
béns i serveis, de forma progressiva, fins arribar als d'import
superior a 300.000 euros en el termini en què es consideri
convenient.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el termini màxim de quatre mesos, presenti
al Parlament de les Illes B alears, per al seu debat i
consideració, un pla d'actuació que reculli la mesura anterior,
així com altres mesures que es puguin considerar adients en els
expedients de contractació de béns i serveis del Servei de Salut,
amb expressió dels mitjans personals i materials que són
necessaris per a aquesta finalitat tant a Intervenció General de
la comunitat com en els propis serveis de contractació dels
Serveis de Salut, expressant igualment el seu cost i els terminis
per a la seva implementació.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 10 de febrer de 2016, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 8558/15 (rectificada amb
l'escrit RGE núm. 8626/15), relativa a prescripció infermera,
amb l'esmena RGE núm. 1708/16, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la suspensió i la derogació immediata del Reial Decret
954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regulen la indicació, l’ús
i l’autorització de dispensació de medicaments i productes
sanitaris d’ús humà per part dels infermers, publicat al BOE
306, de 23 de desembre de 2015.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures oportunes per facilitar que
els infermers puguin veure regulada la prescripció de fàrmacs
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subjectes a prescripció mèdica, entre d’altres, la impugnació
davant els tribunals de justícia del reial decret.
A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7334/15, relativa a projecte d'alta tensió a Alcúdia, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 10 de febrer de 2016, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 9690/15, relativa al Pla
integral del VIH-SIDA a les Illes Balears, amb les esmenes
RGE núm. 1741/16 i 1742/16, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
D)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a desenvolupar una estratègia nacional que inclogui
la resposta al VIH, les hepatitis víriques i les infeccions de
transmissió sexual, amb mesures de prevenció, diagnòstic
precoç, assistència, integració social i laboral de les persones
afectades i la lluita contra la discriminació, garantint una
dotació suficient i adequada per les CCAA i per les ONG que
tant han contribuït a frenar el desenvolupament del VIH/SIDA
especialment entre els colAlectius més vulnerables.

E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en el marc de les seves competències, a garantir
una protecció adequada a les persones pels efectes que els
camps electromagnètics puguin tenir sobre la salut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un acord entre la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat, l’Ajuntament d’Alcúdia i
l’empresa que realitza la instalAlació de la línia d’alta tensió que
va des de Sant Martí fins a la subestació d’Alcúdia, amb
l’objectiu d’aconseguir un traçat alternatiu que eviti el cablejat
en els carrers on estan ubicades l’escola d’educació infantil Rei
En Jaume, el colAlegi S’Albufera i l’escola de Primària Norai.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que futurs projectes d’infraestructures
energètiques tenguin en compte l’efecte i l’informació i
participació de la població del territori afectat.
A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2016.
El secretari en funcions de la comissió:
Damià Borràs i Barber.
El president de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a recuperar la Secretaria del Pla Nacional sobre la
SIDA, consignant en els PGE els recursos per al seu
funcionament i activitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla integral del VIH-SIDA a les Illes
Balears 2016-2020, que compti amb la colAlaboració i la
participació dels professionals i les entitats implicades.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la prova ràpida de detecció del VIH.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar projectes i actuacions, per tal de
reduir el nombre de noves infeccions, adreçades al conjunt de
la població; a més de planificar programes de prevenció i
sensibilització específics tant per a joves com per al colAlectiu
LGTBI.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a les entitats que fan feina amb
persones pel VIH-SIDA, tant a les organitzacions de pacients,
com a les que fan feina amb la prevenció o el seguiment dels
malalts terminals.
A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de febrer de 2016, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9926/15,
relativa a línia d'ajudes d'electrificació dels llocs de Menorca,
amb les esmenes RGE núm. 1877/16 i 1878/16, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
F)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar les mesures oportunes del Programa de
Desenvolupament Rural que permetin l’electrificació de
finques i llocs de Menorca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de les
Illes Balears a incentivar projectes d’electrificació que es basin
en l’ús d’energies renovables.
A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2016.
El secretari de la comissió:
Alberto Jarabo i Vicente.
El president de la comissió:
Enric Casanova i Peiró.
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1.5. Augmenti les partides d’ajuda humanitària als
campaments en Tinduf, donada la precarietat que sofreixen
actualment que s’ha vist a més potenciada per les recents
inundacions que han destrossat entre 7.000 i 11.500 llars;
i doni suport a programes de formació i mobilitat de la
població sahrauí.

La Comissió d'Assumptes Socials i Dret Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8234/15, relativa a promoció i ampliació dels serveis
d'atenció precoç de trastorns a menors, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

1.6. Afavoreixi l’accés a la nacionalitat espanyola per part
de la població sahrauí que així ho desitgi.

RESOLUCIÓ
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a:

G)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promocionar, ampliar i concertar els serveis d’atenció
precoç de trastorns a menors, apostant per una atenció
personalitzada i centrada en l’entorn natural, familiar, educatiu
i social del menor.

2.1. Denunciar les persecucions de les autoritats
marroquines contra els homes i les dones activistes sahrauís
que lluiten pels drets humans, i exigir que s’aturin aquestes
repressions.
2.2. Exigir l’alliberament dels presoners polítics sahrauís i
esbrinar el destí de més de 400 sahrauís desapareguts.

A la seu del Parlament, 11 de febrer de 2016.
La secretària accidental de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
La presidenta de la comissió:
Sílvia Cano i Juan.

2.3. SolAlicitar al Consell de Seguretat de l’ONU organitzar
abans de finals de l’any 2017, un referèndum
d’autodeterminació de la població sahrauí, seguint les
regles del Pla de Pau de 1991.

Ordre de Publicació
2.4. Reconèixer la República Àrab Sahrauí Democràtica i
el seu estatus diplomàtic a Espanya.

La Comissió d'Assumptes Socials i Dret Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8373/15, relativa a suport al poble sahrauí, amb les
esmenes RGE núm. 1879/16, 1880/16, 1881/16 i 1882/16, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

A la seu del Parlament, 11 de febrer de 2016.
La secretària accidental de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
La presidenta de la comissió:
Sílvia Cano i Juan.

RESOLUCIÓ
H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de les
Illes Balears a requerir al Govern de l’Estat que:
1.1. Assumeixi un paper més actiu en el marc del Consell
de Seguretat de Nacions Unides (del qual Espanya és
membre no permanent per al bienni 2015-2016) impulsant
la presa de decisions i l’aprovació de resolucions dirigides
a trobar una solució política, pacífica, duradora i
immediata, sota la premissa de la lliure determinació del
poble sahrauí en el marc dels principis i les disposicions de
la Carta de Nacions Unides.
1.2. Realitzi els esforços necessaris perquè es reprenguin el
més aviat possible les negociacions entre les parts, suspeses
el 2012.
1.3. Vetlli pel respecte integral dels drets humans al territori
del Sàhara Occidental, emplaçant-lo al fet que es doti la
missió de pau de Nacions Unides (MINURSO) d’un mandat
per a la supervisió dels drets humans que en l’actualitat no
té.
1.4. Promogui un seguiment actiu de la legalitat de les
pràctiques d’explotació dels recursos naturals al territori
sahrauí.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de
2016, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7690/15, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al Pla de gestió
presentat per la Federació de Confraries de les Illes Balears,
amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 4, vots en
contra 8 i abstencions 0.
Palma, a 16 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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2.4. COM PAREIXENCES

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.8. INTERPELALACIONS

A)
Compareixença del senador en representació de la CAIB,
Francesc Antich i Oliver, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre les causes que han motivat la
seva incorporació al grup de senadors d'Esquerra
Republicana de Catalunya i com afectarà aquesta decisió a la
seva activitat al Senat (RGE núm. 543/16).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de
2016, tengué lloc la compareixença del senador en
representació de la CAIB, Francesc Antich i Oliver, qui
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 18 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2016, admet a tràmit les interpel Alacions
següents.
Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 1764/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a acadèmies privades de formació.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpel Ala el Govern de les Illes Balears,
sobre la política que té previst aplicar el Govern en relació amb
les acadèmies privades de formació.

2.5. INFORM ACIÓ

Palma, a 9 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.
La portaveu:
Sílvia Tur i Ribas.

Ordre de Publicació
A)
Ajornament del debat i la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 7081/15.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 10 de febrer de 2016, es va aprovar per
assentiment l'alteració de l'ordre del dia, en el sentit d'ajornar
el debat i la votació de la proposició no de llei esmentada,
presentada pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS
per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a actual procés de
negociació del TTIP.

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2016, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 18 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)

Ordre de Publicació

RGE núm. 1970/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a nou model de reconversió
turístic, derivada de la Interpel Alació RGE núm. 8551/15.

B)
Proclamació del càrrec de vicepresidenta de la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer de
2016, elegí, per proclamació, la diputada Sra. María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, vicepresidenta de la
Comissió.
Palma, a 18 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la
Interpel Alació RGE núm. 8551/15, relativa a nou model de
reconversió turístic, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regular l'oferta hotelera del "tot inclòs" abans que
acabi 2016 vetllant per la fixació d'uns paràmetres de qualitat
com per exemple la prohibició del servei bar i cafeteria amb
tassons i plats de plàstic.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regular dins un marc legal el lloguer turístic en un
termini de màxim tres mesos.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
treballar per millorar la connexió aèria durant la temporada
baixa amb l'objectiu de garantir connexions atractives amb els
mercats emissors.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
dedicar bona part de l'impost d'estades turístiques a la
reconversió de les zones turístiques millorant-ne les
infraestructures i els equipaments.

B)
RGE núm. 1782/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies d'ajudes del
PDR.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines línies del Pla de Desenvolupament Rural fan
comptes convocar el primer semestre de 2016?, amb quina
dotació pressupostària?

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
impulsar accions de coordinació i cooperació amb els consells
insulars per fer una planificació turística que s'hauria d'aprovar
en un termini màxim de dos anys.
Palma, a 12 de febrer de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

C)
RGE núm. 1783/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament del fons
Feader.
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.

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

Quina ha estat la quantitat de fons Feader pagada durant
l'any 2015, corresponent al Pla de Desenvolupament Rural
2007-2014?
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

D)
RGE núm. 1784/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució del PDR
2007-2014.

A)
RGE núm. 1781/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de
subvencions del Fogaiba i de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

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.

Amb quin percentatge d'execució s'ha tancat ell Pla de
Desenvolupament Rural 2007-2014? Feis-ne el desglossament
per línies d'ajut.
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Quan es publicarà el Pla estratègic de subvencions del
Fogaiba i de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca?
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

E)
RGE núm. 1785/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a replantació
d'ametllers.
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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següent amb solAlicitud de resposta escrita.

expedients que havien de tenir control? La normativa estatal
permet pagar un percentatge de l'ajuda sense haver de realitzar
controls?

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va
anunciar la convocatòria d'una línia de replantació d'ametllers,
quan fa comptes convocar-la?, per quina quantitat?. quins
criteris se seguiran per concedir les ajudes?, quins seran els
criteris per ser-ne beneficiaris?
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

F)
RGE núm. 1786/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de gestió
forestal.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de plans de gestió forestal té pendents d'aprovar la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca?, quin temps
es torba de mitjana a aprovar-los?
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Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

I)
RGE núm. 1789/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagaments bàsics
i verds (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu per no incloure dins els pagaments bàsics
i verds realitzats aquestes setmanes, aquells expedients
corresponents a societats que hagueren de justificar la seva
condició d'agricultor actiu i ho havien fet correctament? En
quina data es va comunicar al FEGA les dades de les empreses
solAlicitants d'ajudes?
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.
J)
G)
RGE núm. 1787/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a comercialització de
l'ametlla.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines accions té previstes la Direcció General
d'Agricultura per incrementar la comercialització de l'ametlla
produïda sota la IGP "Ametlla de Mallorca"?

RGE núm. 1790/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
d'explotació agrària preferent.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes solAlicituds d'explotació agrària preferent ha rebut
el Registre insular de Mallorca des de l'entrada en vigor de la
Llei agrària fins a la tramesa de la documentació? Quantes n'hi
ha pendents d'inscriure?
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.
K)
H)
RGE núm. 1788/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagaments bàsics
i verds (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 1791/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasca de l'adjunt a
Gerència del Fogaiba.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines feines té assignades l'adjunt a Gerència del Fogaiba?

Quin és el motiu per no incloure dins els pagaments bàsics
i els pagaments verds realitzats aquestes setmanes, els

1256

BOPIB núm. 33 - 19 de febrer de 2016

Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

L)

O)
RGE núm. 1797/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a producció d'aigua
dessalada.

RGE núm. 1792/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions en relació
amb el nou REB.

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

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

Quina quantitat de metres cúbics s'han produït d'aigua
dessalada a la dessaladora de Palma durant els mesos de maig
de 2007 al dia de tramesa de la resposta? Desglossau-ne la
resposta per mesos.

Quines són les gestions fetes per part de la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca en relació amb el nou REB?
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

P)
RGE núm. 1798/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aqüífer de
S'Estremera.

M)
RGE núm. 1795/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia d'inversions a
les explotacions agràries.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat de metres cúbics s'han infiltrat a l'aqüífer de
S'Estremera durant els mesos de maig de 2017 al dia de tramesa
de la resposta? Desglossau-ne la resposta per mesos.

Quantes solAlicituds s'han presentat a les diferents
convocatòries de la línia d'inversions a les explotacions agràries
(BOIB núm. 106 de 16 de juliol de 2015)? Quants d'expedients
d'aquesta convocatòria s'han resolt?
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Q)
RGE núm. 1799/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigua estreta de
S'Estremera (1).

N)
RGE núm. 1796/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a extracció d'aigua
de S'Estremera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat de metres cúbics s'han extret de l'aqüífer de
S'Estremera durant els mesos de maig de 2007 al dia de tramesa
de la resposta? Desglossau-ne la resposta per mesos.
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat de metres cúbics ha extret Abaqua de
l'aqüífer de S'Estremera durant els mesos de maig de 2017 al
dia de tramesa de la resposta? Desglossau-ne la resposta per
mesos.
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.
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R)

U)

RGE núm. 1800/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigua estreta de
S'Estremera (2).

RGE núm. 1805/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a titulació de l'adjunt
a la Gerència.

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

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

Quina quantitat de metres cúbics ha extret Emaya de
l'aqüífer de S'Estremera durant els mesos de maig de 2017 al
dia de tramesa de la resposta? Desglossau-ne la resposta per
mesos.
Palma, a 8 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Quina titulació té l'adjunt a la Gerència del Fogaiba?
Palma, a 9 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

V)
RGE núm. 1806/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a experiència de
l'adjunt a la Gerència del Fogaiba.

S)
RGE núm. 1802/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de
subvencions del Fogaiba.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina experiència té l'adjunt a la Gerència del Fogaiba en
la tramitació i la gestió de les ajudes?

Quin contingut té el Pla estratègic de subvencions del
Fogaiba per a 2016?
Palma, a 9 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, a 9 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

W)
RGE núm. 1807/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a titulació del gerent
de Fogaiba.

T)
RGE núm. 1803/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de
subvencions de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca.

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

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

Quina titulació té el gerent del Fogaiba?
Palma, a 9 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Quin contingut té el Pla estratègic de subvencions de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i ens que en
depenen per a 2016?
X)
Palma, a 9 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

RGE núm. 1808/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a experiència de la
Gerència del Fogaiba.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina experiència té la Gerència del Fogaiba en la
tramitació i la gestió de les ajudes?
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Palma, a 9 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Y)

Palma, a 9 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

RGE núm. 1812/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigua estreta de
l'aqüífer de Sa Marineta.

AB)
RGE núm. 1852/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
al Centre de salut Es Banyer, 1.

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

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

Quina quantitat de metres cúbics ha extret Abaqua de
l'aqüífer de Sa Marineta durant els mesos de maig de 2007 al
dia de tramesa de la resposta? Desglossau-ne la resposta per
mesos.

Quantes consultes s'han realitzat els matins al Centre de
salut Es Banyer des de l'1 de gener de 2016 fins al dia de
tramesa de la resposta? Feis-ne la relació de forma
individualitzada per dies.

Palma, a 9 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Z)

Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

RGE núm. 1813/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aqüífer de Sa
Costera.

AC)
RGE núm. 1853/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
al Centre de salut Es Banyer, 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.

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

Quina quantitat de metres cúbics s'han subministrat des de
Sa Costera des de l'1 de gener de 2009 fins a la contestació
d'aquesta pregunta, tot especificant per mesos els metres cúbics
destinats a infiltració d'altres aqüífers i/o metres cúbics
subministrats a poblacions o municipis?

Quantes consultes s'han realitzat els horabaixes al Centre de
salut Es Banyer des de l'1 de gener de 2016 fins al dia de
tramesa de la resposta? Feis-ne la relació de forma
individualitzada per dies.

Palma, a 9 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

AA)
RGE núm. 1814/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserves hídriques
de S'Estremera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'evolució de les reserves hídriques disponibles a
l'aqüífer de S'Estremera des de maig de 2007 fins al dia de
tramesa de la resposta? Feis-ne la relació per mesos tot indicant
els metres cúbics i el percentatge en relació amb la totalitat de
l'aqüífer.

Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AD)
RGE núm. 1854/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
al Centre de salut Dalt de Sant Joan, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes consultes s'han realitzat els matins al Centre de
salut Dalt Sant Joan des de l'1 de gener de 2016 fins al dia de
tramesa de la resposta? Feis-ne la relació de forma
individualitzada per dies.
Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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AE)
RGE núm. 1855/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
al Centre de salut Dalt de Sant Joan, 2.

AH)
RGE núm. 1858/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de
formació a l'Hospital Mateu Orfila.

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

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

Quantes consultes s'han realitzat els horabaixes al Centre de
salut Dalt Sant Joan des de l'1 de gener de 2016 fins al dia de
tramesa de la resposta? Feis-ne la relació de forma
individualitzada per dies.

Quants cursos de formació s'han dut a terme pels metges
d'urgències de l'Hospital Mateu Orfila des de l'1 de gener de
2016 fins al dia de tramesa de la resposta?
Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
AI)
AF)
RGE núm. 1856/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
al Centre de salut Canal Salat, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes consultes s'han realitzat els matins al Centre de
salut Canal Salat des de l'1 de gener de 2016 fins al dia de
tramesa de la resposta? Feis-ne la relació de forma
individualitzada per dies.

RGE núm. 1859/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de
prevenció a escoles de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants cursos amb la finalitat de prevenció s'han realitzat
a les escoles de Menorca des de l'1 de gener de 2016 fins al dia
de tramesa de la resposta?
Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
AJ)
AG)
RGE núm. 1857/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
al Centre de salut Canal Salat, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes consultes s'han realitzat els horabaixes al Centre de
salut Canal Salat des de l'1 de gener de 2016 fins al dia de
tramesa de la resposta? Feis-ne la relació de forma
individualitzada per dies.
Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

RGE núm. 1870/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
i programes de la Conselleria 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes i programes ha posat en marxa la
Conselleria de Salut des de l'inici de legislatura?
Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AK)
RGE núm. 1871/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos d'avaluació a l'Hospital Mateu Orfila.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 12 de febrer de 2016.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

Quins processos d'avaluació s'han realitzat a l'Hospital
Mateu Orfila?
Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AL)
RGE núm. 1897/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes NESE a
Eivissa i Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes NESE (necessitat específica de suport
educatiu) hi ha a l'illa d'Eivissa i a la de Formentera a primària
i secundària? Especifiqueu el nombre d'alumnes per centre i
aules.
Palma, a 12 de febrer de 2016.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

AM )
RGE núm. 1898/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes NESE a
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes NESE (necessitat específica de suport
educatiu) hi ha a l'illa de Menorca a primària i secundària?
Especifiqueu el nombre d'alumnes per centre i aules.
Palma, a 12 de febrer de 2016.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

AN)
RGE núm. 1899/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del G rup Parlamentari Popular, relativa a alumnes NESE a
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes NESE (necessitat específica de suport
educatiu) hi ha a l'illa de Mallorca a primària i secundària?
Especifiqueu el nombre d'alumnes per centre i aules.

AO)
RGE núm. 1900/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes NEE a
Eivissa i Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes NEE (necessitats educatives especials) hi
ha a l'illa d'Eivissa i a la de Formentera a primària i secundària?
Especifiqueu el nombre d'alumnes per centre i aules.
Palma, a 12 de febrer de 2016.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

AP)
RGE núm. 1901/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes NEE a
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes NEE (necessitats educatives especials) hi
ha a l'illa de M enorca a primària i secundària? Especifiqueu el
nombre d'alumnes per centre i aules.
Palma, a 12 de febrer de 2016.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

AQ)
RGE núm. 1902/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes NEE a
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes NEE (necessitats educatives especials) hi
ha a l'illa de Mallorca a primària i secundària? Especifiqueu el
nombre d'alumnes per centre i aules.
Palma, a 12 de febrer de 2016.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.
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AR)
RGE núm. 1968/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Fons per al patrimoni
natural i biodiversitat.

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern prioritzar la posada en marxa dels estudis
de grau de medicina sobre altres necessitats socials?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines quantitats anuals ha rebut la comunitat autònoma de
les Illes Balears en concepte d'ajuts estatals del Fons per al
patrimoni natural i biodiversitat des de la seva aprovació per
llei l'any 2007?
Palma, a 12 de febrer de 2016.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

AS)
RGE núm. 1969/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Fons per al patrimoni
natural i biodiversitat.

Palma, a 15 de febrer de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

B)
RGE núm. 1983/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modernització
de l'economia rural.
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.
Què entén la Sra. Presidenta del Govern per modernització
de l'economia rural?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions i projectes ha executat el Govern de les
Illes Balears amb càrrec al Fons per al patrimoni natural i
biodiversitat des de la seva creació l'any 2007?
Palma, a 12 de febrer de 2016.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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Palma, a 15 de febrer de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)
RGE núm. 2008/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a educació inclusiva.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer, ratifica l'admissió a tràmit per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

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

Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Quines línies d'acció està impulsant el Govern per millorar
la inclusió dels alumnes amb discapacitat en el nostre model
educatiu?

A)
RGE núm. 1982/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a facultat
de medicina.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Palma, a 16 de febrer de 2016.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.
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D)

G)

RGE núm. 2081/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de salut pública.

RGE núm. 2086/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg amb les
acadèmies de formació.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, quan té previst aquest govern presentar un
pla de salut pública?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quin diàleg ha mantingut el conseller de Treball, Comerç
i Indústria amb les acadèmies de formació?

Palma, a 17 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

Palma, a 16 de febrer de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

E)
RGE núm. 2082/16, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a agència de cooperació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan està pensat recuperar l'Agència de Cooperació tal i
com es van comprometre?
Palma, a 17 de febrer de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

H)
RGE núm. 2087/16, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració
de Tagomago i els illots de Llevant com a reserva natural i
marina.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines gestions ha fet aquest govern i, en concret, la
Conselleria de M edi Ambient, Agricultura i Pesca per tal de
declarar Tagomago in els illots de Llevant com a reserva
natural i marina?
Palma, a 16 de febrer de 2016.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.

F)
RGE núm. 2083/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aigües depurades.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Ara que ja fa vuit mesos que són al Govern, pot assegurar
que la qualitat de l'aigua depurada que enviam a la mar o al
subsòl de les zones humides, compleix amb els estàndards de
qualitat que dicta la directiva comunitària d'aigües depurades?
Palma, a 17 de febrer de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

RGE núm. 2088/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'educació
especial a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan té previst la Conselleria d'Educació i Universitat
construir i dotar de personal qualificat un centre d'educació
especial a Eivissa?
Palma, a 16 de febrer de 2016.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.
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J)
RGE núm. 2089/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes aprovats
pel Consorci de la borsa de places.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
En quina situació es troben els projectes aprovats pel
Consorci de la borsa de places?
Palma, a 16 de febrer de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

K)
RGE núm. 2090/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
planificació de creixement de places de dependència.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, són els acords pel canvi signats pels grups
que donen suport al Govern garantia d'estabilitat?
Palma, a 16 de febrer de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

N)
RGE núm. 2093/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del G rup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Son
Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera que s'està complint correctament el contracte per
part de la concessionària de Son Espases quan estan passant
casos con el de la canonada recentment trencada que ha inundat
l'hospital?
Palma, a 17 de febrer de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

Quina és la planificació de creixement de places de
dependència anunciada pel Govern?
Palma, a 16 de febrer de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.
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O)
RGE núm. 2094/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
treballadors acomiadats de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

L)
RGE núm. 2091/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute
pendent amb els consells insulars.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Considera el Govern adequada la política que s'està duent
a terme en relació amb els treballadors acomiadats durant la
passada legislatura per part de la comunitat autònoma de les
Illes Balears?

Té intenció el Govern d'establir algun tipus de calendari de
pagament del deute pendent amb els consells insulars?

Palma, a 17 de febrer de 2016.
El diputat:
Carlos Saura i León.

Palma, a 16 de febrer de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
P)
M)
RGE núm. 2092/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords pel
canvi.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

RGE núm. 2095/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a parcs
fotovoltaics.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern, en lloc de fomentar l'autoconsum,
autoritzar els parcs fotovoltaics de Santacirga i del Cap Blanc
(Llucmajor)?
Palma, a 17 de febrer de 2016.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

Q)
RGE núm. 2096/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a desertització industrial.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears per fer front a la desertització industrial a la nostra
comunitat?
Palma, a 17 de febrer de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

R)
RGE núm. 2106/16, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a poliesportiu Príncipes de España.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan està previst obrir el poliesportiu Príncipes de españa
de Palma?

A)
RGE núm. 1760/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programa específic de lluita contra l'assetjament
escolar.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L’assetjament escolar s’ha convertit en una de les principals
xacres socials que afecten la infància i l'adolescència avui dia.
Podríem definir l’assetjament escolar com qualsevol
maltractament psicològic, verbal o físic produït entre els
escolars de forma reiterada, i és una forma de violència en la
qual predomina la violència emocional.
És una de les problemàtiques més greus a les quals
s’enfronten dia a dia molts de nins i joves i que té
conseqüències que poden anar des del fracàs escolar, fòbia a
l'escola, alt nivell d'ansietat, descens de l'autoestima, quadres
depressius i, en els casos més greus, quan la victimització es
prolonga en el temps, intents de suïcidi.
Cada dia podem llegir o veure en el mitjans de comunicació
casos d’assetjament escolar i les conseqüències que se'n
deriven, però no són ni un mínim percentatge dels que ocorren
cada dia i molts d’ells es pateixen en silenci.
La nostra comunitat autònoma no se salva de patir aquesta
xacra i és un deure de les administracions públiques vetllar per
la seguretat i els drets del menors. A dia d’avui no existeixen
protocols unificats per tractar aquests casos ni eines
específiques per a la seva solució.
És per això que es requereixen actuacions contundents i
concretes contra l’assetjament escolar, mesures que no tan sols
defineixin els protocols a seguir quan l’assetjament es
produeixi, sinó també les formules de detecció i mesures
encaminades a la prevenció d’aquest tipus de conductes.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

Palma, a 17 de febrer de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2016, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa, en el termini de sis mesos, un
programa específic de lluita contra l’assetjament escolar dins
el marc del Pla Convivèxit 2015-2019.
Palma, a 8 de febrer de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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B)
RGE núm. 1779/16, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a rescat farmacèutic a la ciutadania.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir que la gestió del pagament o l'accés als
fàrmacs es realitzi des dels mateixos centres sanitaris que és on
es detecten aquests problemes.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Palma, a 9 de febrer de 2016.
La diputada:
María Montserrat Seijas i Patiño.
La portaveu:
Laura Camargo i Fernández.

El RDL 16/2016 pretenia la sostenibilitat del sistema evitant
els balafiaments que se succeïen amb la targeta sanitària i el
consum de medicaments, entre altres coses.
C)
És cert que tenim una societat molt medicalitzada i que cal
revertir l'alt consum, però un dels objectius de tot sistema
sanitari és protegir la població enfront de despeses sanitàries
inesperades a les quals la seva economia no pugui fer front. Les
despeses farmacològiques són una d'elles.
Des que es va engegar el RDL fins avui, el Govern no ha fet
estudis per verificar l'impacte negatiu causat, però algunes
associacions professionals sí ho han fet, constatant que fins a un
72% dels metges de família reconeixen que els seus pacients no
ha demanat que el seu metge els canviï la medicació per una
altra més barata perquè de totes maneres no la poden comprar.
També s'ha constatat que fins al 14% dels pensionistes no
retiren la seva medicació prescrita.
Hem de recordar que el copagament s'ha sumat al nofinançament de més de 400 medicaments, per la qual cosa de
mitjana als pensionistes els ha pujat la medicació necessària per
mantenir la salut de 0 a 11,8 euros al mes.
És cert que certs ciutadans estan exempts de pagament, cas
de ciutadans amb pensions no contributives, treballadors en
atur que ja no reben ajudes i que han esgotat un subsidi per
desocupació i treballadors que es cobren les rendes d'integració
de les comunitats autònomes; però existeix una part de la
societat, no contemplada, amb salaris de misèria, que precisa
amb urgència certs tractaments que no poden pagar. Les llars
que no tenen capacitat per afrontar despeses imprevistes són un
39,8 % a Balears.
Volem especificar que la majoria de casos detectats són
persones no habituals dels serveis socials, per tant, no és una
població controlada.
Atès que és un problema urgent per a un sector reduït però
molt necessitat de la població i atès que el no-seguiment dels
tractaments pot comportar un empitjorament de les malalties,
repercutint en la salut de la població en sectors ja de per si
mateix d'alt risc, i considerant que és un punt que entra
directament en els Acords pel Canvi, el Grup Podem Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que assigni una partida pressupostària per poder
facilitar la medicació precisa a aquells ciutadans que la
necessitin.

RGE núm. 1873/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a Pla hidrològic de les Illes Balears (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: La sequera que pateixen
les Illes Balears i la contaminació que pateixen, en aquests
moments, certes zones humides.
L'aigua, com la definia la Llei d'aigües de 1985, és un
recurs natural escàs, indispensable per a la vida i per a l'exercici
de la immensa majoria de les activitats econòmiques, no
substituïble, irregular en la seva manera de presentar-se en el
temps i en l'espai, fàcilment vulnerable i susceptible d'usos
successius.
Aquestes notes característiques fan que sigui del tot
necessari que l'administració estableixi les mesures que
possibilitin la seva utilització racional i una adequada protecció
del recurs.
El Consell de Ministres celebrat dia 17 de juliol de 2015, a
proposta de la ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient aprovà el Pla Hidrològic de les Illes Balears
mitjançant el Reial decret 701/2015, de 17 de juliol, pel qual
s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les
Illes Balears.
Aquest Pla Hidrològic substitueix el Pla Hidrològic vigent
(Reial decret 684/2013, de 6 de setembre).
L'objectiu bàsic d'aquest pla, segons especifica l'article 2 Objectius 1.a)- és establir un marc de protecció de les aigües
superficials continentals, de les aigües costaneres i de transició,
així com de les aigües subterrànies, que permeti assolir i
mantenir el bon estat ecològic i químic de les masses d'aigua
superficial i el bon estat químic i quantitatiu de les aigües
subterrànies.
Altres objectius generals del Pla Hidrològic figuren també
en aquest article 2:
- Reutilitzar al màxim les aigües residuals regenerades dins
dels límits derivats de la racionalitat econòmica i de gestió,
i dels seus requeriments sanitaris.
- Definir les normes d'actuació i les obres necessàries per
prevenir i minorar els danys causats en situacions de
sequera i d'inundacions.
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- Incrementar l'eficiència i l'efectivitat de les polítiques
d'aigües, gràcies a una millora en l'elecció dels objectius i
en la reducció de costos.
- Invertir les tendències significatives i sostingudes en
l'augment de la concentració de qualsevol contaminant
derivada de l'activitat humana amb la finalitat de reduir
progressivament la contaminació de les aigües subterrànies.
- Conservar la biodiversitat mitjançant una gestió més
adequada dels hàbitats i les espècies dels mitjans aquàtics
i de les zones humides.
- Prevenir el deteriorament de l'estat de les aigües
subterrànies i superficials.
-Definir les normes d'actuació necessàries per a la
conservació o recuperació del medi ambient en tot el
relacionat amb les aigües, tant superficials com
subterrànies.

depurada amb tractament terciari haurà de complir amb els
paràmetres de qualitat que corresponen a aquest tractament.

Per a la consecució d'aquests objectius, el Pla estableix les
actuacions necessàries per a la millora continuada del
coneixement dels recursos hídrics i de les demandes, i la seva
evolució amb la finalitat de definir les obres hidràuliques
necessàries per a la satisfacció de la demanda i totes les accions
que garanteixin la millor preservació i utilització dels recursos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2016, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Per tal de garantir i facilitar el compliment de la norma, el
Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
proposa:
a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, per acomplir els articles 57 i 64 de la normativa
PHIB2015, realitzi, en colAlaboració amb els municipis, un pla
de reconversió de la xarxa subministradora d'aigua potable on
es determinin terminis, prioritat dels municipis i una estimació
pressupostària per a les millores integrals de la xarxa de cada
municipi. Aquest pla de reconversió quedarà reflectit en els
pressuposts anuals fins a la seva finalització.
b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, d'acord amb el Reial Decret 509/1996, de 15 de
març, article 6, completi l'article 79.1 de la normativa del
PHIB2015 afegint-hi com a requisit, per al tractament de les
aigües residuals, el tractament terciari obligatori per a aquelles
depuradores que aboquin les seves aigües depurades a torrents.
S'evita així la lenta però constant contaminació de les aigües
subterrànies i de les zones humides on puguin desembocar
aquests torrents. L'aigua depurada amb tractament terciari haurà
de complir amb els paràmetres de qualitat que corresponen a
aquest tractament.
c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, per acomplir l'article 82.1 de la normativa
PHIB2015, elabori una normativa d'inspecció mediambiental
que reculli l'obligatorietat de realitzar mensualment anàlisis de
les aigües residuals industrials a través d'arquetes en el
clavegueram, ubicades a la mateixa zona industrial, que
permetin la recollida de mostres.
d) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que regularitzi dins del Pla hidrològic de les Illes
Balears l'obligatorietat de l'ús d'aigua depurada amb tractament
terciari, per part de tots els ajuntaments de les Illes Balears i
empreses públiques i privades, per a la realització d'activitats
com neteja de carrers, neteja de vehicles, neteja de contenidors,
reg de jardins i reg de camps de golf, entre d'altres. L'aigua

Palma, a 10 de febrer de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
La portaveu:
Sílvia Tur i Ribas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació

Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desenvolupament d'un pla de millora
d'infraestructures i recursos per a les tecnologies de
l'aprenentatge i el coneixement, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esport.
Durant el debat de política general de maig de 2009, el
president Rodríguez Zapatero va prometre ordinadors portàtils
per a l’alumnat de 5è i 6è de Primària.
El curs 2009-2010 la Conselleria d’Educació va dissenyar
un Pla de modernització del model educatiu, Xarxipèlag 2.0, a
fi de garantir la incorporació efectiva de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) -anomenades també
tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)- a les
escoles i als instituts de les Illes i d’assegurar la seva immersió
dins la Societat del Coneixement. Així mateix, Xarxipèlag 2.0
tenia el repte de superar el retard històric que el sistema
educatiu de les Illes Balears acumula en l’ús i l’aplicació de les
tecnologies de la informació i la comunicació dins les aules. El
sistema educatiu de la comunitat autònoma no pot restar al
marge de la tendència actual, i aquest pla es constitueix com un
instrument bàsic d’avenç en el seu propi àmbit d’influència,
fent possible la introducció dels nous plantejaments
d’organització, d’avaluació o pedagògics. Es tracta de
materialitzar aquest apropament entre tecnologies de la
informació i la comunicació i el món educatiu, i facilitar
l’aprenentatge en l’era digital, adaptant els continguts i les
aplicacions per transformar un model educatiu basat en
metodologies tradicionals en una educació fonamentada en la
Societat del Coneixement.
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Les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació (TAC)
posen a disposició de l'alumnat i el professorat els recursos
didàctics adequats a les necessitats de la societat actual. El futur
amb què es trobarà el nostre alumnat, tant en l’àmbit educatiu
com en el personal o professional, els exigirà fer ús de les TAC
com una eina de treball, de coneixement, d’informació... I és,
des de ben prest, que els nins i les nines aprenen a fer ús de les
noves tecnologies, alhora que amplien i desenvolupen les
competències bàsiques treballades a les diferents àrees i
aprofiten d'aquesta manera les diferents possibilitats que els
ofereix un altre model d’aprenentatge.
El projecte Xarxipèlag es va concebre i es concep com un
instrument d’aprenentatge dins l’aula aplicable a totes les
matèries, per avançar en la millora del rendiment acadèmic i
personal de l’alumne; per afavorir la igualtat d’oportunitats
d’accés a les tecnologies de la informació i a l’adquisició de
competències digitals i per impulsar la societat del
coneixement.
El pla va preveure inicialment unes actuacions que abastien
els quatre àmbits d’aplicació:
• Dotació d’equipament a l’alumnat i als centres
• Connectivitat
• Formació del professorat
• Desenvolupament de continguts
I és en aquests punts que, passats cinc anys de l’esmentat
Pla Xarxipèlag 2.0, aquesta PNL vol fer incidència.
Les inversions fetes a la infraestructura informàtica dels
centres educatius públics ha estat gairebé nulAla.
El maquinari pateix greus problemes d’obsolescència i la
xarxa que en permet la connectivitat necessita constant
manteniment. És urgent una actuació professional per tal
d’assolir uns mínims en uns recursos, com són els informàtics,
que són una eina per adquirir l’excelAlència i l’èxit educatiu.
La formació del professorat en aquests aspectes d’innovació
educativa i ús de les T AC s’ha vist molt minvada, a causa de
l’oferta extensa de formació lingüística.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent
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d’una banda, aprofitant materials existents i, de l’altra, creant
nous materials.
Palma, a 11 de febrer de 2016.
La diputada:
Isabel M. Busquets i Hidalgo.
El portaveu:
David Abril i Hervás.

B)
RGE núm. 1945/16, dels Grups Parlamentaris Socialista i
Mixt (Gent per Formentera), relativa a rebuig de la gestió del
programa IMSERSO, davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista i Mixt (Gent per Formentera)
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Turisme.
El programa social IMSERSO, és un dels programes socials
més importants a nivell turístic que, a més a més, compta amb
un doble vesant molt important: l'’activitat econòmica que
genera a la destinació turística que rep els usuaris d’aquest
programa i el caràcter social que exerceix en donar la
possibilitat a moltes persones de gaudir d’unes vacances a un
preu més assequible i amb unes condicions més adients a les
seves necessitats.
Va ser al final dels anys vuitanta quan aquest programa es
va posar en marxa per part del Govern de l’Estat i, aviat, va
arribar a les Illes Balears el primer contingent d’usuaris, així les
Illes Balears es convertiren en una de les destinacions
preferides pels usuaris d’aquest programa.
Un programa com aquest contribueix també que zones
turístiques molt marcades per una alta estacionalitat, com és el
cas de les Illes Balears i, molt especialment d’Eivissa, tinguin
durant els mesos d’hivern i temporada baixa una ocupació molt
important i es generi un important nombre de llocs de feina
directes i indirectes d’aquest programa (com és el cas de la
reducció de l’activitat econòmica derivada d’ aquest programa
a Formentera).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reprogramar un nou pla de formació del professorat
per tal d’implicar els docents en la renovació pedagògica que
exigeix l’ús de les TAC.

A l’any 2015, en compliment de la normativa vigent, tocava
renovar l’adjudicació de la concessió d’aquest programa. Però
el Govern de l’Espanya, amb una gestió del concurs públic
sense previsió ni capacitat de fer front a les incidències que
s’han produït, ha provocat una situació de repercussions socials
i econòmiques pèssimes. No només per a les persones
beneficiàries dels viatges, sinó també per al sector turístic i
d’oferta complementària dels llocs de destinació, com ha estat
el cas d’Eivissa, on el nou adjudicatari del programa ha estat
incapaç de proveir d’una oferta en unes condicions similars a
les de l’exercici anterior, la qual cosa ha provocat que
l’ocupació es desviï cap a altres destinacions amb un altíssim
perjudici de l’activitat turística a les Illes Balears, molt
especialment a diferents municipis de l’illa d’Eivissa i l’illa de
Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar a l’abast del professorat una oferta diversa de
materials digitals per desenvolupar els continguts curriculars;

Així a dia d’avui, a Eivissa s’estimen una pèrdua de més de
1.000 llocs de feina directes i unes pèrdues econòmiques, que
si bé són difícils de calcular, podrien arribar, si en el segon

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a planificar la renovació progressiva dels equipaments
informàtics.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar la connectivitat als centres i a planificar-ne
el manteniment adequat.
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semestre de 2016 l’ocupació no és positiva i segons l’esperat,
al voltant dels 20 milions d’euros.
Es calcula la pèrdua d’uns 40.000 turistes durant els mesos
d’hivern, el que suposarà la pèrdua de llocs de feina i
d’activitat no només dels establiments que els allotgen sinó
també dels serveis complementaris, com el transport
discrecional, les visites guiades, el comerç i la restauració de
les illes d’Eivissa i Formentera. A tot Balears la repercussió
econòmica es quantifica en centenars de milions d’euros
perduts amb les repercussions socials que això comporta.
Un dels programes públics més importants a nivell turístic,
el de viatges subvencionats per a jubilats i pensionistes per part
del Govern d’Espanya a través de l’IM SERSO, ha quedat en
suspens durant un temps, sense que es pugui realitzar el primer
torn i sense garanties que es pugui realitzar completament en el
segon.
Davant la gravetat de la situació provocada per la nefasta
gestió del concurs públic dels viatges de l’IMSERSO per part
del Govern de l’Espanya, presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reprova la gestió del
Govern d’Espanya en el concurs per a l’adjudicació del
programa de viatges de l’IMSERSO pels greus perjudicis que
ha suposat per a les Illes Balears i, molt especialment, per a
l’illa d’Eivissa, i l’insta a prendre les mesures que siguin
necessàries per assegurar que finalment es podran realitzar la
totalitat dels viatges previstos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
perquè faci una revisió d’aquesta adjudicació davant el greu
perjudici que suposa per a les Illes Balears en general, i per a
Eivissa en particular, per tal de restituir l’ocupació quant a
usuaris i durada, almenys en les condicions que van tenir als
darrers quatre anys que va durar l’anterior adjudicació.
Palma, a 12 de febrer de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.
Les portaveus:
Pilar Costa i Serra.
Sílvia Tur i Ribas.

institucions insulars- es faran efectius quan s’hagi formulat la
iniciativa corresponent en el si de l’esmentat òrgan colAlegiat
estatutari i s’arribi a un acord entre la institució autonòmica i la
insular perquè la translació als consells insulars de les funcions
i els serveis inherents a la matèria esmentada es faci en
condicions d’adequada suficiència financera.
Palma, 27 de gener de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques:
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 7415/15, del diputat Sr. Álvaro
Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe sobre adjudicació del Palau de Congressos.
Els motius pels quals es va considerar que no fos
l’Advocacia de la CAIB qui emetés un informe sobre la
idoneïtat de l’adjudicació del Palau de Congressos, va ser una
consideració que es va prendre en el si del Consell
d’Administració del Palau, a fi i efectes que cap dels serveis
jurídics de les dues administracions que composen l’accionariat
de l’entitat Palau Congressos, SA es veiés compromesa per
haver emès un informe previ sobre la seva idoneïtat. Així
doncs, es va optar per un informe fet per la UIB, com a
organisme de prestigi, reconegut estatutàriament.
Palma, 28 de gener de 2016.
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 7416/15, del diputat Sr. Álvaro
Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
establiments que ofereixen el tot inclòs d’alta en el registre
d’empreses turístiques.
A data d’avui tenim 11 establiments que ens han comunicat
que ofereixen el servei de pensió completa integral a Mallorca.
Palma, 28 de gener de 2016.
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

D)

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 7417/15, del diputat Sr. Álvaro
Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plans de qualitat específics d’establiments de tot inclòs.

A la pregunta RGE núm. 7408/15, de la diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació de duplicitats entre el Consell de Mallorca i el
Govern de les Illes Balears.

No s’ha presentat cap pla de qualitat específic dels
establiments que ofereixen pensió completa integral.

A)

Una vegada operatiu el dispositiu estatutari preceptiu, a
saber, la Comissió Mixta a què fa referència la disposició
transitòria cinquena de l’Estatut d’Autonomia, els traspassos de
funcions i serveis en matèria de règim local als consells insulars
-com també en altres matèries de competència pròpia de les

Palma, 28 de gener de 2016.
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.
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Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 7418/15, del diputat Sr. Álvaro
Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
embarcacions donades d’alta en el registre d’empreses
turístiques.
S’han inscrit 11 embarcacions.
Palma, 28 de gener de 2016.
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.
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habitatges entre mitgeres donats d’alta per a la seva
comercialització turística.
Només existeix la categoria d’habitatge objecte de
comercialització d’estades turístiques que inclou:
a) Habitatge unifamiliar aïllat, únic en el solar o parcelAla,
i aïllat en el sentit que no té altres habitatges contigus.
b) Habitatge unifamiliar entre mitgeres, sempre que aquest
sigui l’únic en la parcelAla. Per tant, no s’inscriuen de forma
separada els habitatges entre mitgeres. Així i tot, s’adjunta la
informació respecte a l’illa de Mallorca. Pel que fa a les illes
restants, les competències pertanyen a cada un dels consells
insulars.
Palma, 4 de febrer de 2016.
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 7419/15, del diputat Sr. Álvaro
Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspeccions per a les campanyes dels plans de qualitat.

Ordre de Publicació
J)

S’han presentat 860 plans de modernització, dels quals, 434
pertanyen a la Platja de Palma i 426 a Calvià.
Palma, 2 de febrer de 2016.
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

A la pregunta RGE núm. 10580/15, del diputat Sr. Damià
Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
habitatges no unifamiliars aïllats que han presentat declaració
responsable d’inici d’activitat turística a Menorca.
La competència en matèria d’ordenació turística està
transferida als Consells Insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 7420/15, del diputat Sr. Álvaro
Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plans de modernització i qualitat de la Platja de Palma.

A data d’avui no hem rebut cap comunicació del Consell de
Menorca sobre habitatges que no corresponen a la tipologia
d’habitatges unifamiliars aïllats segons allò que estableix
l’article 52 de la Llei 8/2012, de Turisme per l’illa de Menorca.
Palma, 4 de febrer de 2016.
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

La situació de les empreses que han presentat el pla de
modernització és la següent:
Nombre d’empreses que han presentat el pla: 434.
Nombre d’empreses que compleixen tots els requisits: 8
A data de 31 de maig de 2016 totes les empreses hauran
d’haver mostrat el compliment del pla de modernització i
qualitat.
Palma, 4 de febrer de 2016.
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
K)
A les preguntes RGE núm. 381/16 a 385/16, del diputat Sr.
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a deute del Govern amb el Consells de Menorca, de
Mallorca, d’Eivissa i de Formentera; i deute amb els
ajuntaments.
Us adjunt la informació que solAlicitau.

Ordre de Publicació
Palma, 3 de febrer de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques:
Catalina Cladera Crespí.

H)
A la pregunta RGE núm. 7421/15, del diputat Sr. Álvaro
Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes aprovats el Consorci de la borsa de places.
Ateses l'extensió i les característiques, la resposta es pot
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 7422/15, del diputat Sr. Álvaro
Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 393/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
traspàs de partides en matèria de promoció turística als
consells insulars.
Tal i com es va acordar en el Consell de Direcció de l’ATB
de dia 21 de desembre de 2015, es va aprovar la concessió de
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subvenció directa per actuacions de promoció turística de l’illa
de Menorca, de l’illa de Mallorca i de l’illa de Formentera
durant l’any 2016. El Consell d’Eivissa té les competències en
matèria de promoció turística transferides des de maig de 2015.
El desglossament per consells insulars són: 200.000 i al
Consell de Mallorca, 300.000 i per al Consell de Menorca i
300.000 i per al Consell de Formentera.
Palma, 28 de gener de 2016.
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
C)
Substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple de la cambra RGE núm.2082/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2016, 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 Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a agència de
cooperació, per la pregunta RGE núm. 2106/16, relativa a
poliesportiu Príncipes de España, inclosa a l'ordre del dia de la
sessió plenària de dia 23 de febrer d'enguany.

3.17. INFORM ACIÓ
Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A)
Criteri del Govern de les Illes Balears respecte de la presa
en consideració i la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 367/16, de la custòdia compartida per a la igualtat en les
relacions familiars davant el cessament de la convivència dels
pares.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1717/16, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant
el qual manifesta el criteri favorable respecte de la presa en
consideració de la proposició de llei esmentada.
Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
Procediment d'urgència per a la Interpel Alació RGE núm.
356/16.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2016, conformement amb l'establert als articles
100 i 101 del Reglament de la cambra i a la resolució de
Presidència reguladora de l’aplicació del procediment
d’urgència a les iniciatives no legislatives, admet a tràmit
l'escrit RGE núm. 2018/16, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, i accepta que la interpel Alació esmentada, relativa a
política del Govern en relació amb la situació actual de
sequera, es tramiti per aquest procediment.

Ordre de Publicació

Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)
Substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple de la cambra RGE núm.1834/16 i 1826/16.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2016, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, i per la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a desertització industrial i a
model turístic del Govern, per les preguntes RGE núm.
1982/16, relativa a facultat de medicina, i 1983/16, relativa a
modernització de l'economia rural, respectivament; ambdues
incloses a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 16 de
febrer d'enguany.
Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

E)
Creació i composició de la Comissió no permanent d'estudi
per avaluar l'autogovern real de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2016, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1257/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS
per Menorca, mitjançant el qual se solAlicita la creació d'una
comissió no permanent d'estudi per avaluar l'autogovern real de
les Illes Balears, i acordà de sotmetre l'acord de creació i
composició a l'audiència de la Junta de Portaveus.
Un cop oïda la Junta de Portaveus, en sessió del dia 17 de
febrer de 2016, i trobant-s’hi formalment constituïda, la M esa
del Parlament, conformement amb l’establert a l’article 57 del
Reglament de la cambra, adopta formalment l'acord de crear la
Comissió no permanent d’estudi per avaluar l’autogovern real
de les Illes Balears, amb la mateixa composició numèrica de les
comissions permanents legislatives, amb el mateix criteri
distributiu:
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4 diputats del Grup Parlamentari Popular
3 diputats del Grup Parlamentari Socialista
2 diputats del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
1 diputat del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 diputat del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears
1 diputat del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
1 diputat del Grup Parlamentari Mixt
Palma, a 17 de febrer de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 32, de 12 de febrer de
2016.
- Pàg. 1160 i 1182. Preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita, apartat E)
On diu: RGE núm. 12967/16, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 1297/16, ...
- Pàg. 1160 i 1184. Preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita, apartat W )
On diu: RGE núm. 13232/16, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 1332/16, ...
- Pàg. 1171 i 1229. Respostes a interpel Alacions i a preguntes,
apartat AD)
On diu: RGE núm. 8805/15 i 8806/16, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8805/15 i 8806/15, ...
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