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BQ) RGE núm. 2934/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport sanitari
aeri.
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BR) RGE núm. 2935/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou concurs
de transport sanitari.
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mèdiques que han cobrat per activitat extraordinària a Son Espases.
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jornada extraordinària.
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grups professionals del pagament de l'activitat extraordinària.
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sanitaris A1 que han cobrat activitat extraordinària.
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BW ) RGE núm. 2941/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals
sanitaris A2 que han cobrat activitat extraordinària.
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BX) RGE núm. 2942/16, de la diputada M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament el
2016 de l'activitat extraordinària.
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BY) RGE núm. 2943/16, de la diputada M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals
sanitaris C1 que han cobrat activitat extraordinària.
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BZ) RGE núm. 2944/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals
sanitaris C2 que han cobrat activitat extraordinària.
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CA) RGE núm. 2957/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (5).
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CB) RGE núm. 2958/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (6).
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CC) RGE núm. 2959/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (7).
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CD) RGE núm. 2960/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (8).
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CE) RGE núm. 2961/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (9).
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CF) RGE núm. 2962/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (10).
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CG) RGE núm. 2963/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (11).
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CH) RGE núm. 2964/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (12).
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CI) RGE núm. 2965/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (13).

1435

CJ) RGE núm. 2966/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (14).
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CK) RGE núm. 2967/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (1).
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CL) RGE núm. 2968/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (2).
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CM ) RGE núm. 2969/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (3).

1436

CN) RGE núm. 2970/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (4).
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CO) RGE núm. 2995/16, de la diputada M arta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a heliport de Son
Espases.
1436
CP) RGE núm. 2996/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a heliport de Can
Misses.
1436
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CQ) RGE núm. 2997/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Son Dureta.
1436
CR) RGE núm. 2998/16, de la diputada M arta M aicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a auditoria
d'Ibsalut.
1437
CS) RGE núm. 2999/16, de la diputada M arta M aicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pla
d'autoprotecció de Son Espases.
1437
CT) RGE núm. 3000/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a legionelAla a
Can Misses.
1437
CU) RGE núm. 3001/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inventari de
l'Hospital Son Dureta.
1437
CV) RGE núm. 3012/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució de
salinitat dels aqüífers.
1437
CW ) RGE núm. 3013/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució de sulfats
a l'aigua.
1437
CX) RGE núm. 3014/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua d'aigua a les
xarxes d'abastiment.
1437
CY) RGE núm. 3016/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació de la
tarifa plana.
1438
CZ) RGE núm. 3017/16, de la diputada M argaret M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar
desnonaments.
1438
DA) RGE núm. 3018/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pobresa energètica.
1438
DB) RGE núm. 3019/16, de la diputada M argaret M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla director sectorial
energètic.
1438
DC) RGE núm. 3020/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de mitigació
contra el canvi climàtic.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3118/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a intrusisme professional.
1438
B) RGE núm. 3123/16, de la diputada M aria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a auditoria a les infraestructures educatives.
1439
C) RGE núm. 3124/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a assetjament a través de les
xarxes socials.
1439
D) RGE núm. 3132/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pacte
educatiu.
1439
E) RGE núm. 3133/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció de les oficines de
l'IBAVI.
1439
F) RGE núm. 3134/16, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria del
concurs de trasllat de personal funcionari.
1439
G) RGE núm. 3135/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de la
direcció d'Infermeria d'atenció primària a Menorca.
1439
H) RGE núm. 3136/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats de les anàlisis de l'aigua
de les platges.
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I) RGE núm. 3137/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compareixença del director de
l'Oficina de Defensa dels drets del menor.
1440
J) RGE núm. 3138/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de llengües i els
objectius de l'estratègia Europa 2020.
1440
K) RGE núm. 3139/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de la plaça
de cap de departament amb funcions d'assessorament lingüístic.
1440
L) RGE núm. 3146/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a violència
masclista.
1440
M) RGE núm. 3147/16, del diputat Carlos Saura i Leon, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a assetjament sexual
a l'àmbit laboral.
1440
N) RGE núm. 3148/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dies de maternitat.
1441
O) RGE núm. 3149/16, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a escletxa
salarial.
1441

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2978/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures tributàries sobre medi ambient (procediment d'urgència).
1441

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2759/16, del Grup Parlamentari MÉS per M allorca, relativa a control del comerç d'armes, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
1442
B) RGE núm. 2828/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'un tribunal administratiu de
recursos contractuals de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
1442
C) RGE núm. 2945/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acadèmies de formació, davant la Comissió d'Economia.
1443
D) RGE núm. 2974/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de la "comissió de ratios", davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
1443
E) RGE núm. 2975/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mostres educatives i de professionals, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
1444
F) RGE núm. 2994/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a horaris d'obertura de l'aeròdrom de Son B onet i la correcta
dotació dels serveis d'emergències, davant la Comissió de Turisme.
1444
G) RGE núm. 3047/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres d'atenció educativa especialitzada, davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.
1445
H) RGE núm. 3064/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de millora del turisme a les Illes B alears, davant la
Comissió de Turisme.
1446
I) RGE núm. 3066/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de modernització de l'Administració Pública, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
1447

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 8793/15, del diputat Sr. M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per
eradicar la proliferació de serps a l’illa d’Eivissa.
1447
B) A la Pregunta RGE núm. 8803/15, del diputat Sr. M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment
d'espècies invasores.
1448
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C) A les Preguntes RGE núm. 10175/15 a 10178/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a contractes menors realitzats pel Consorci d’Aigües de les Illes Balears dels anys 2015, 2014, 2013 i 2012.
1448
D) A les Preguntes RGE núm. 10180/15 a 10183/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a altes i baixes de personal del Consorci d’Aigües de les Illes Balears dels anys 2014, 2013, 2012 i 2011.
1448
E) A la Pregunta RGE núm. 10184/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
menors realitzats pel Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears el 2015.
1449
F) A la Pregunta RGE núm. 10185/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
menors realitzats pel Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears el 2014.
1449
G) A la Pregunta RGE núm. 10186/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
menors realitzats pel Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears el 2013.
1449
H) A la Pregunta RGE núm. 10187/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
menors realitzats pel Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears el 2012.
1449
I) A la Pregunta RGE núm. 10188/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
menors realitzats pel Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears el 2011.
1450
J) A la Pregunta RGE núm. 10189/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal al Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears el 2015.
1450
K) A les Preguntes RGE núm. 10194/15 a 10202/15 i RGE núm. 10214/15 a 10219/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a altes i baixes de personal de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat ambiental els 2015, 2014,
2013, 2012 i 2011; a contractes menors realitzats per l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental els 2015, 2014, 2013 i 2012;
a renovació de la concessió de ports a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i a aquesta renovació a partir de l’entrada en vigor de
la Llei 6/2014.
1450
L) A la Pregunta RGE núm. 10405/15, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indrets on es troba la Lophocladia Iallemandii i la Caulerpa cylindracea.
1450
M) A la Pregunta RGE núm. 10406/15, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a hectàrees afectades per la Lophocladia Iallemandii i la Caulerpa cylindracea.
1450
N) A la Pregunta RGE núm. 10407/15, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repercussions de la Lophocladia Iallemandii i la Caulerpa cylindracea.
1450
O) A la Pregunta RGE núm. 10408/15, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repercussions de la Lophocladia Iallemandii i la Caulerpa cylindracea sobre la posidònia.
1451
P) A les Preguntes RGE núm. 10576/15 a 10579/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a habitatges unifamiliars aïllats que han presentat declaració responsable d’inici d’activitat turística a Mallorca, a Eivissa, a
Formentera i a Menorca.
1451
Q) A la Pregunta RGE núm. 10897/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ingressos del
Teatre Principal per la Nit de la Cultura.
1451
R) A les Preguntes RGE núm. 370/16 i 371/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
reconeixement de la insularitat i cost de la insularitat.
1451
S) A la Pregunta RGE núm. 377/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
transversals en matèria de transparència.
1451
T) A la Pregunta RGE núm. 379/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació
a fires a través de la Balears Film Commission.
1452
U) A la Pregunta RGE núm. 380/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
prevists per desenvolupar a través de la UIB.
1452
V) A la Pregunta RGE núm. 386/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació
global als consells insulars.
1452
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W ) A la Pregunta RGE núm. 387/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjana de
pagaments a proveïdors.
1452
X) A la Pregunta RGE núm. 388/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oficina del
l’Ibavi a Menorca.
1453
Y) A la Pregunta RGE núm. 392/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de
la sentència CESGARDEN.
1453
Z) A la Pregunta RGE núm. 394/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a petició del
Consell de Menorca en relació a la sentència CESGARDEN.
1453
AA) A la Pregunta RGE núm. 460/16, de la diputada Sra. M. Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a Rugby Club Ponent (I).
1453
AB) A la Pregunta RGE núm. 461/16, de la diputada Sra. M. Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a Rugby Club Ponent (II).
1453
AC) A la Pregunta RGE núm. 598/16, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
operacions comunicades per la Intervenció General de la CAIB a l’Estat.
1453
AD) A les Preguntes RGE núm. 599/16, 601/16 a 644/16, 647/16 i 649/16 a 692/16, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import operacions pendents de pagament 1; i a import operacions pendents de pagament (2
a 92).
1453
AE) A la Pregunta RGE núm. 646/16, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
operacions comunicades per la Intervenció General de la CAIB a l’Estat (2).
1454
AF) A les Preguntes RGE núm. 859/16 a 865/16, de la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a moratòria de talls de subministrament de les companyies elèctriques; a moratòria de talls de subministrament de les
companyies elèctriques (2 a 4); i a fons contra la pobresa energètica i a fons contra la pobresa energètica (2 i 3).
1454

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3010/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç
i Indústria, sobre el pacte per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social.
1454
B) RGE núm. 3065/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia
i Mobilitat, sobre les mesures adoptades en matèria de connectivitat aèria.
1454
C) RGE núm. 3102/16, del Grup Parlamentari M ixt, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, sobre la política pesquera del Govern i la gestió de les zones marines protegides.
1454

3.17. INFORMACIÓ
A) Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant Ple RGE núm. 2837/16 .

1455

B) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 5572/15 i obertura del termini de presentació d 'esmenes.
1455
C) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 7581/15 i obertura del termini de presentació d 'esmenes.
1455
D) Ampliació del termini de presentació d'esmenes de la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, de supressió de la disposició
addicional novena de la Llei 7/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB.
1455
E) Composició de la Ponència d'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera.
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4. INFORMACIONS
A) Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les
diputades.
1456
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1. PLE DEL PARLAMENT

Palma, 2 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE M OCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2016, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1970/16, relativa a nou model de reconversió turístic,
amb l'esmena RGE núm. 2798/16, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, abans que acabi el 2016, una proposta
de major regulació de l’oferta hotelera del “tot inclòs” que
inclogui la fixació de paràmetres de qualitat.
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 màxim de sis mesos.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears 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 de les
Illes Balears a impulsar accions de coordinació i cooperació
amb els consells insulars per tal de fer una planificació turística
que s’hauria d’aprovar en un termini màxim de dos anys.
A la seu del Parlament, 2 de març de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2016, debaté la Interpel Alació RGE núm. 356/16,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb la situació actual de sequera.
Actuà com a interpel Alant el diputat Gabriel Company i
Bauzá i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller de M edi Ambient, Agricultura i Pesca. Hi hagué torn
de rèplica i de contrarèplica.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 2087/16, de la diputada M aría José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració de
Tagomago i els illots de Llevant com a reserva natural i marina,
que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
B) 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 Prínceps d'Espanya, que
contestà la consellera de Participació, Transparència i Cultura.
C) RGE núm. 2086/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg amb les acadèmies
de formació, que contestà el conseller de Treball, Comerç i
Indústria.
D) RGE núm. 2088/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'educació
especial a Eivissa, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.
E) RGE núm. 2754/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous llocs
de feina de lliure designació, que contestà la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.
F) RGE núm. 2093/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Son Espases,
que contestà la consellera de Salut.
G) RGE núm. 2752/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llocs de
lliure designació a l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
H) RGE núm. 2096/16, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
desertització industrial, que contestà el conseller de Treball,
Comerç i Indústria.
I) RGE núm. 2091/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del G rup Parlamentari Popular, relativa a deute pendent amb
els consells insulars, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
J) RGE núm. 2089/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes aprovats pel
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Ordre de Publicació

Consorci de la borsa de places, que contestà el vicepresident i
conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
B)
K) RGE núm. 2008/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari M ixt, relativa a educació inclusiva, que
contestà el conseller d'Educació i Universitat.

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
5572/15, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia.

Palma, a 2 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de febrer de 2016, després del debat corresponent, prengué
en consideració la proposició de llei esmentada, presentada pels
grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent x Formentera), per
35 vots a favor, cap en contra i 21 abstencions.
Palma, a 2 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2016, rebutjà el Punt 4 de la Moció RGE núm.
1970/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nou model de reconversió turístic, amb el
resultat següent: vots emesos 54, vots a favor 23, vots en contra
31 i abstencions 0.
Palma, a 2 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
7581/15, balear de fosses.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de febrer de 2016, després del debat corresponent, prengué
en consideració la proposició de llei esmentada, presentada pels
grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca,
Socialista, Podem Illes Balears i Mixt (Gent x Formentera), per
36 vots a favor, cap en contra i 20 abstencions.
Palma, a 2 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2081/16, 2094/16, 2083/16 i
2092/16.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de febrer de 2016, a petició del G overn de les Illes
Balears (escrit RGE núm. 2023/16), quedaren ajornades per a
una propera sessió plenària, les preguntes esmentades,
presentades pels diputats Xavier Pericay i Hosta (Grup
Parlamentari Mixt), Carlos Saura i León (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears), Jaume Font i Barceló (Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Margarita Prohens i Rigo
(Grup Parlamentari Popular), relatives a Pla de salut pública,
a treballadors acomiadats per la CAIB, a aigües depurades i a
acords pel canvi, respectivament, a causa de l'absència de la
presidenta del Govern de les Illes Balears, que les havia de
contestar.
Palma, a 2 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2016, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 2979/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a eficiència sanitària.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears interpel Ala la
consellera de Salut, sobre la política seguida per aprofitar de
manera més efectiva els recursos de la sanitat balear amb el
consens dels professionals.
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Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

3.9. M OCIONS
Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2016, admet a tràmit la moció següent.

A)

Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

RGE núm. 2766/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
d'avaluació per a la construcció de noves infraestructures
sanitàries.

RGE núm. 3011/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions per fer front als efectes de la sequera,
derivada de la Interpel Alació RGE núm. 356/16.

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

A)

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
356/16, relativa a política del Govern en relació amb la situació
actual de sequera, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que dugui a terme les actuacions que siguin
necessàries per garantir el subministrament d'aigua potable en
alta en els municipis de les Illes Balears durant aquest estiu.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar de forma urgent un pla d'inversions per
evitar fuites a les xarxes municipals i a convocar de forma
urgent el Consorci d'Aigües de les Illes Balears per tal que
aquest prioritzi les inversions en els diferents municipis de les
Illes Balears per fer front a les fuites d'aigua a les xarxes
municipals.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Pla de sequera tal com estableix el Pla
Hidrològic de les Illes Balears aprovat el 15 de juliol de 2015.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a calcular de forma correcta els danys derivats de la
sequera que han afectat les explotacions agràries i,
conseqüentment, a establir les ajudes suficients per compensar
els danys i les pèrdues ocasionats per la sequera, possibilitant
així la viabilitat de les explotacions agràries. Finalment, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar de manera immediata aquestes línies d'ajuts.
Palma, a 25 de febrer de 2016.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

Quins són els criteris d'avaluació que aplica la Conselleria
de Salut a l'hora de planificar la renovació i/o construcció de
nous centres de salut i unitats bàsiques?
Palma, a 22 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

B)
RGE núm. 2767/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions
en relació amb l'aprofitament de les instalAlacions de l'antic
Son Dureta.
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 reunions han tengut lloc amb participació de
representants de la Conselleria de Salut sobre l'aprofitament de
les instalAlacions existents al recinte de l'antic Son Dureta?
Palma, a 22 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

C)
RGE núm. 2770/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informacions als portaveus dels partits polítics sobre les
actuacions a l'antic Son Dureta.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Pensa la Conselleria de Salut convocar els portaveus dels
partits polítics representats en el Parlament per informar de les
actuacions que té previstes a les instalAlacions existents al
recinte de l'antic Son Dureta?
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Son Dureta?, si es disposa de projeccions econòmiques de les
possibles inversions, relacionau-les.
Palma, a 22 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 22 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
G)
D)
RGE núm. 2771/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi
sobre l'aprofitament de les instalAlacions de l'antic Son Dureta.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha encarregat a algun departament del Servei de Salut algun
estudi sobre el possible aprofitament de les instalAlacions
existents al recinte de l'antic Son Dureta?, indicau-ne quin i
quins tècnics l'han redactat.

RGE núm. 2786/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de l'oferta
formativa de certificats de professionalitat.
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 la data d'inici de l'oferta formativa de certificats de
professionalitat i especialitats formatives de l'any 2016-2017
dels IES i dels centres de formació professional educativa,
desglossats per illes?
Palma, a 22 de febrer de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

Palma, a 22 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
H)
E)
RGE núm. 2772/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi
sobre l'aprofitament de les instalAlacions de l'antic Son Dureta,
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.
Ha encarregat a algun departament extern del Servei de
Salut o consultoria externa algun estudi sobre el possible
aprofitament de les instalAlacions existents al recinte de l'antic
Son Dureta?

RGE núm. 2788/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inici dels cursos de
certificats de professionalitat i especialitats formatives.
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 la data d'inici dels cursos de certificats de
professionalitat i especialitats formatives dels centres de
Blancadona, Escola d'Hoteleria de les Illes Balears i la seva
extensió a Cala Ratjada, Centre de la M ar, Escola
Nàuticopesquera i els altres centres propis que pertanyen a la
CAIB i estan acreditats per desenvolupar certificats de
professionalitat i especialitat formatives?

Palma, a 22 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 22 de febrer de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

F)

I)

RGE núm. 2773/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantificació de l'aprofitament de les instalAlacions de l'antic
Son Dureta.

RGE núm. 2789/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost i partides
del Pla de formació.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha quantificat la Conselleria de Salut el cost del possible
aprofitament de les instalAlacions existents al recinte de l'antic

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 pressupost i les partides pressupostàries del Pla
de formació dels IES i dels centres de formació professional
educatius, desglossats per centres i per illes?
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Palma, a 22 de febrer de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

M)
RGE núm. 2793/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost i partides
del Pla de formació de l'Escola d'Hoteleria de les Illes
Balears.

J)
RGE núm. 2790/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost i partides
del Pla de formació dels centres propis.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost i les partides pressupostàries del Pla
de formació de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears i de la
seva extensió a Cala Ratjada?

Quin és el pressupost i les partides pressupostàries del Pla
de formació dels centres propis, desglossats per centres i per
illes?
Palma, a 22 de febrer de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

Palma, a 22 de febrer de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

N)
RGE núm. 2794/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost i partides
del Pla de formació nàuticopesquera.

K)
RGE núm. 2791/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost i partides
del Pla de formació de Blancadona.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost i les partides pressupostàries del Pla
de formació del Centre integrat de Nàutica Pesquera?
Palma, a 22 de febrer de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

Quin és el pressupost i les partides pressupostàries del Pla
de formació de Blancadona?
Palma, a 22 de febrer de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

O)
RGE núm. 2861/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reclamacions d'interessos de demora.

L)
RGE núm. 2792/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost i partides
del Pla de formació del Centre de la Mar.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de reclamacions d'interessos de
demora pel retard en el pagament a proveïdors en via
administrativa?

Quin és el pressupost i les partides pressupostàries del Pla
de formació del Centre de la Mar?
Palma, a 22 de febrer de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

P)
RGE núm. 2862/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del G rup Parlamentari Popular, relativa a
reclamacions d'interessos de demora, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

T)

Quin és el nombre total de reclamacions d'interessos de
demora pel retard en el pagament a proveïdors en via judicial?

RGE núm. 2867/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
calendari vacunal, 1.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Q)
RGE núm. 2863/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reclamacions d'interessos de demora, 3.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin calendari vacunal hi ha actualment aprovat pel Consell
Interterritorial de Salut?, indicau-ne les dosis i l'edat del nadó
per rebre la vacuna.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
U)
Quin és el nombre total reclamat en interessos de demora
pel retard en el pagament a proveïdors en via administrativa?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

RGE núm. 2868/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
calendari vacunal, 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.

R)
RGE núm. 2864/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reclamacions d'interessos de demora, 4.

S'està aplicant el calendari vacunal aprovat pel Consell
Interterritorial de Salut?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.
V)
Quin és el nombre total reclamat en interessos de demora
pel retard en el pagament a proveïdors en via judicial?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

RGE núm. 2869/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna
pneumocòccica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S)
RGE núm. 2865/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reclamacions d'interessos de demora, 5.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de les condemnes per sentència
judicial de pagament d'interessos de demora, més interessos
dels interessos, més costes de cobrament i costes judicials?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Per què no s'administra la vacuna pneumocòccica?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

W)
RGE núm. 2872/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna
del VPH, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants adolescents es vacunaren del VPH l'any 2011?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

X)
RGE núm. 2873/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
la vacuna del VPH, 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.
Quin cost per dosi tenia la vacuna del VPH l'any 2011?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Y)
RGE núm. 2874/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna
del VPH, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants adolescents es vacunaren del VPH l'any 2012?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Z)
RGE núm. 2875/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
la vacuna del VPH, 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.
Quin cost per dosi tenia la vacuna del VPH l'any 2012?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AA)
RGE núm. 2876/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna
del VPH, 3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants adolescents es vacunaren del VPH l'any 2013?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AB)
RGE núm. 2877/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
la vacuna del VPH, 3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost per dosi tenia la vacuna del VPH l'any 2013?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AC)
RGE núm. 2878/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna
del VPH, 4.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants adolescents es vacunaren del VPH l'any 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AD)
RGE núm. 2879/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
la vacuna del VPH, 4.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost per dosi tenia la vacuna del VPH l'any 2014?
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Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AE)
RGE núm. 2880/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna
del VPH, 5.
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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.
Quin pressupost per a vacunes tenia la conselleria l'any
2010?, indicau-ne la partida inicialment aprovada i l'execució
real del pressupost al tancament de l'exercici.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.
AI)
Quants adolescents es vacunaren del VPH l'any 2015?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AF)
RGE núm. 2881/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
la vacuna del VPH, 5.

RGE núm. 2884/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost per a vacunes, 3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pressupost per a vacunes tenia la conselleria l'any
2011?, indicau-ne la partida inicialment aprovada i l'execució
real del pressupost al tancament de l'exercici.

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.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Quin cost per dosi tenia la vacuna del VPH l'any 2015?
AJ)
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AG)
RGE núm. 2882/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost per a vacunes, 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.
Quin pressupost per a vacunes tenia la conselleria l'any
2009?, indicau-ne la partida inicialment aprovada i l'execució
real del pressupost al tancament de l'exercici.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AH)
RGE núm. 2883/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost per a vacunes, 2.

RGE núm. 2885/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost per a vacunes, 4.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pressupost per a vacunes tenia la conselleria l'any
2012?, indicau-ne la partida inicialment aprovada i l'execució
real del pressupost al tancament de l'exercici.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AK)
RGE núm. 2886/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost per a vacunes, 5.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin pressupost per a vacunes tenia la conselleria l'any
2013?, indicau-ne la partida inicialment aprovada i l'execució
real del pressupost al tancament de l'exercici.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AL)
RGE núm. 2887/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost per a vacunes, 6.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pressupost per a vacunes tenia la conselleria l'any
2014?, indicau-ne la partida inicialment aprovada i l'execució
real del pressupost al tancament de l'exercici.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AM )
RGE núm. 2888/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost per a vacunes, 7.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pressupost per a vacunes tenia la conselleria l'any
2015?, indicau-ne la partida inicialment aprovada i l'execució
real del pressupost al tancament de l'exercici.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AN)
RGE núm. 2889/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost per a vacunes, 8.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pressupost per a vacunes tenia la conselleria l'any
2016?, indicau-ne la partida inicialment aprovada i l'execució
real del pressupost al tancament de l'exercici.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AO)
RGE núm. 2890/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna
pneumocòccica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En cas d'incloure's la vacuna pneumocòccica, quants
d'infants es vacunarien?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AP)
RGE núm. 2891/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost real
de la vacuna pneumocòccica.
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.
Quin cost real tendria
pneumocòccica?

la

inclusió

de

la

vacuna

Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AQ)
RGE núm. 2892/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prioritats
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.
Què considera la Conselleria de Salut més prioritari,
introduir la vacuna pneumocòccica o iniciar la facultat de
medicina?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AR)
RGE núm. 2893/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de
servei de l'Hospital Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

BOPIB núm. 35 - 4 de març de 2016
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qui són els caps de servei de l'Hospital Son Espases?,
enumerau-ne els noms i cognoms, el servei i la data de
nomenament.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AS)
RGE núm. 2894/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de
servei de l'Hospital Son Llàtzer.
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.
Qui són els caps de servei de l'Hospital Son Llàtzer?,
enumerau-ne els noms i cognoms, el servei i la data de
nomenament.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AT)
RGE núm. 2895/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de
servei de l'Hospital de Manacor.
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.
Qui són els caps de servei de l'Hospital de Manacor?,
enumerau-ne els noms i cognoms, el servei i la data de
nomenament.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AU)
RGE núm. 2896/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de
servei de l'Hospital d'Inca.
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.
Qui són els caps de servei de l'Hospital d'Inca?, enumeraune els noms i cognoms, el servei i la data de nomenament.
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Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AV)
RGE núm. 2897/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de
servei de 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.
Qui són els caps de servei de l'Hospital Mateu Orfila?,
enumerau-ne els noms i cognoms, el servei i la data de
nomenament.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AW )
RGE núm. 2898/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de
servei de l'Hospital Can Misses.
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.
Qui són els caps de servei de l'Hospital Can Misses?,
enumerau-ne els noms i cognoms, el servei i la data de
nomenament.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AX)
RGE núm. 2899/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de
servei de l'Hospital de 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.
Qui són els caps de servei de l'Hospital de Formentera?,
enumerau-ne els noms i cognoms, el servei i la data de
nomenament.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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AY)
RGE núm. 2900/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de
servei del 061.
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.
Qui són els caps de servei de del 061?, enumerau-ne els
noms i cognoms, el servei i la data de nomenament.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AZ)
RGE núm. 2901/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinadors dels centres de salut d'atenció primària de
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qui són els coordinadors dels centres de salut de la
Gerència d'atenció primària de Mallorca?, enumerau-ne els
noms i cognoms, el servei i la data de nomenament.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BB)
RGE núm. 2903/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinadors dels centres de salut d'atenció primària
d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qui són els coordinadors dels centres de salut de la
Gerència d'atenció primària d'Eivissa?, enumerau-ne els noms
i cognoms, el servei i la data de nomenament.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BC)
RGE núm. 2904/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'assistència publicoprivada.
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.
Dels processos assistencials contractats amb la sanitat
privada, podeu enumerar-los i especificar què es paga per a
cadascun i què costa el mateix procés a la pública?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BA)
RGE núm. 2902/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinadors dels centres de salut d'atenció primària de
Menorca.

BD)
RGE núm. 2905/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pròrroga
del contracte amb la Policlínica Miramar.

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.

Qui són els coordinadors dels centres de salut de la
Gerència d'atenció primària de M enorca?, enumerau-ne els
noms i cognoms, el servei i la data de nomenament.

Com justifica la consellera de Salut la pròrroga del
contracte amb la Policlínica Miramar-AMEBA del Grup
Assistencial Juaneda?

Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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BE)
RGE núm. 2906/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat
assistencial.
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.
Són comparables els programes que fan els hospitals Sant
Joan de Déu i Creu Roja amb els que fan els hospitals Joan
March i General quant a qualitat assistencial?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BF)
RGE núm. 2907/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos que es podrien fer a la sanitat pública.
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Hi ha hagut reunions per tal d'integrar el 061 i l'112? Tenen
intenció d'integrar ambdós serveis?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BI)
RGE núm. 2910/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
radioteràpia, 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.
L'anterior govern deixà adjudicat el contracte de
radioteràpia per a les illes d'Eivissa i Menorca. Quins canvis ha
introduït al contracte?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

BJ)

Quins processos que fa la sanitat privada es podrien fer a la
sanitat pública?

RGE núm. 2911/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
radioteràpia, 2.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BG)
RGE núm. 2908/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
integració del 061 a la Gerència de primària.
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.
És cert que vol integrar el 061 a la gerència de primària a
Mallorca?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BH)
RGE núm. 2909/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
integració del 061 i de l'112.
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.
En relació amb el servei de radioteràpia, ha hagut de
suportar l'Ibsalut alguna despesa extra de condicionament més
enllà del que preveia el contracte signat a principis de 2015?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BK)
RGE núm. 2912/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
radioteràpia, 3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Creu la Sra. Consellera de Salut que està ben dissenyat el
servei de radioteràpia amb colAlaboració públicoprivada?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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BL)
RGE núm. 2913/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
radioteràpia, 4.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins aparells ha instalAlat la concessionària del servei de
radioteràpia?, enumerau el llistat d'inversions fetes i la seva
quantificació econòmica amb els justificants.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BM )
RGE núm. 2914/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
radioteràpia, 5.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins professionals sanitaris estan adscrits al servei
d'oncologia radioteràpica?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BN)
RGE núm. 2915/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
radioteràpia, 6.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina experiència professional acreditada tenen els
professionals adscrits al servei de radioteràpia d'Eivissa?,
enumerau-la de manera individual.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BO)
RGE núm. 2932/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractes que té previst treure el Servei 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 contractes té previst treure el Servei de Salut -serveis
centrals i gerències- els propers tres mesos?, enumerau-ne tant
els assistencials com els de manteniment.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BP)
RGE núm. 2933/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
sanitari terrestre.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines passes ha fet aquest govern en matèria de transport
sanitari terrestre?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BQ)
RGE núm. 2934/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
sanitari aeri.
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 passes ha fet aquest govern en matèria de transport
sanitari aeri?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BR)
RGE núm. 2935/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
concurs de transport sanitari.
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 passes ha seguit per al nou concurs de transport
sanitari tant urgent com programat?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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BS)
RGE núm. 2937/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
especialitats mèdiques que han cobrat per activitat
extraordinària 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines especialitats mèdiques han cobrat per activitat
extraordinària a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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BV)
RGE núm. 2940/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris A1 que han cobrat activitat
extraordinària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de professionals sanitaris A1 han cobrat activitat
extraordinària?, enumerau-los per gerències.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BT)
RGE núm. 2938/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de
la jornada extraordinària.

BW )
RGE núm. 2941/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris A2 que han cobrat activitat
extraordinària.

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.

Què cobra un facultatiu per cada jornada d'activitat
extraordinària (peonada)?

Quants de professionals sanitaris A2 han cobrat activitat
extraordinària?, enumerau-los per gerències.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BU)
RGE núm. 2939/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
distribució per grups professionals del pagament de l'activitat
extraordinària.
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.
Com es distribueix en l'àmbit sanitari el pagament de
l'activitat extraordinària per grups professionals?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BX)
RGE núm. 2942/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament el 2016 de l'activitat extraordinària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
es pagarà al llarg de 2016 el mateix que es pagava el 2015
per activitat extraordinària dins l'àmbit sanitari?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BY)
RGE núm. 2943/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris C1 que han cobrat activitat
extraordinària.
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.
Quants de professionals sanitaris C1 han cobrat activitat
extraordinària?, enumerau-los per gerències.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BZ)
RGE núm. 2944/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris C2 que han cobrat activitat
extraordinària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de professionals sanitaris C2 han cobrat activitat
extraordinària?, enumerau-los per gerències.
Palma, a 24 de febrer de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CA)
RGE núm. 2957/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (5).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris de carrera en actiu en entitats públiques
empresarials pertanyents a l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears tenen dret a percebre el
complement establert a l'apartat primer de la disposició
addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

CB)
RGE núm. 2958/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (6).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants treballadors, personal fix en actiu, de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
tenen dret a percebre el complement establert a l'apartat primer
de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de

març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

CC)
RGE núm. 2959/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (7).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants treballadors, personal laboral fix, en actiu a
organismes autònoms pertanyents a l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears tenen dret a percebre
el complement establert a l'apartat primer de la disposició
addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

CD)
RGE núm. 2960/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (8).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants treballadors, personal laboral fic, en actiu a
consorcis pertanyents a l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears tenen dret a percebre el
complement establert a l'apartat primer de la disposició
addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

CE)
RGE núm. 2961/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (9).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants treballadors, personal laboral fix, en actiu a
fundacions pertanyents a l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears tenen dret a percebre el
complement establert a l'apartat primer de la disposició
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de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

CF)
RGE núm. 2962/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (10).

CI)

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.

Quants treballadors, personal laboral fix, en actiu a
empreses públiques pertanyents a l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears tenen dret a percebre
el complement establert a l'apartat primer de la disposició
addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Quants beneficiaris, personal estatutari en actiu al servei de
la sanitat pública autonòmica tenen dret a percebre el
complement establert a l'apartat primer de la disposició
addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

RGE núm. 2965/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (13).

Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.
CJ)
CG)
RGE núm. 2963/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (11).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost calcula el Govern que suposaria el pagament
efectiu a tots els funcionaris de carrera del conjunt d'entitats
que conformen l'administració autonòmica, del complement
establert a l'apartat primer de la disposició addicional novena
de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

CH)
RGE núm. 2964/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (12).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost calcula el Govern que suposaria el pagament
efectiu a tot el personal laboral en actiu del conjunt d'entitats
que conformen l'administració autonòmica del complement
establert a l'apartat primer de la disposició addicional novena

RGE núm. 2966/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (14).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost calcula el Govern que suposaria el pagament
efectiu a tot el personal estatutari al Servei de Salut de les Illes
Balears del complement establert a l'apartat primer de la
disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març,
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

CK)
RGE núm. 2967/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (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.
Quants funcionaris de carrera de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears tenen dret a percebre
el complement establert a l'apartat primer de la disposició
addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
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Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

CL)
RGE núm. 2968/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (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.
Quants funcionaris de carrera en actiu a organismes
autònoms pertanyents a l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears tenen dret a percebre el
complement establert a l'apartat primer de la disposició
addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

CM)
RGE núm. 2969/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris de carrera en actiu a consorcis
pertanyents a l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears tenen dret a percebre el complement establert a
l'apartat primer de la disposició addicional novena de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

CO)
RGE núm. 2995/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a heliport
de 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació dels permisos i les autoritzacions solAlicitats per a
l'heliport de Son Espases per al seu funcionament, indicant-ne
la data de l'autorització.
Palma, a 26 de febrer de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

CP)
RGE núm. 2996/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a heliport
de Can Misses.
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.
Relació dels permisos i les autoritzacions solAlicitats per a
l'heliport de Can Misses per al seu funcionament, indicant-ne
la data de l'autorització.
Palma, a 26 de febrer de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

CN)
RGE núm. 2970/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell 33 (4).

CQ)
RGE núm. 2997/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Son
Dureta.

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.

Quants funcionaris de carrera en actiu a fundacions
pertanyents a l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears tenen dret a percebre el complement de destinació
en la quantia que la Llei de pressuposts generals de l'Estat fixa
anualment per als directors o les directores generals de
l'Administració de l'Estat (més conegut com nivell 33),
establert a l'apartat primer de la disposició addicional novena

Hi ha algun estudi realitzat sobre la recuperació de l'ús de
Son Dureta?, en cas afirmatiu, còpia íntegra.
Palma, a 26 de febrer de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.
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CR)
RGE núm. 2998/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
auditoria d'Ibsalut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la data de l'última auditoria del servei de
prevenció d'Ibsalut?, còpia íntegra d'aquesta auditoria.
Palma, a 26 de febrer de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

CS)
RGE núm. 2999/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pla
d'autoprotecció de 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Existeix pla d'autoprotecció de l'Hospital Son Espases?, en
cas afirmatiu, còpia íntegra.
Palma, a 26 de febrer de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

CT)
RGE núm. 3000/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
legionelAla a Can Misses.
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.
Relació detallada de les mesures que s'han pres davant la
situació de legionelAla que viu Can Misses.
Palma, a 26 de febrer de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

CU)
RGE núm. 3001/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
inventari de l'Hospital Son Dureta.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Existeix un inventari de materials, aparells i equipaments de
l'Hospital Son Dureta previs al trasllat del personal a Son
Espases?, en cas afirmatiu, còpia íntegra.
Palma, a 26 de febrer de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

CV)
RGE núm. 3012/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució
de salinitat dels aqüífers.
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 mesures durà a terme la Conselleria de Medi
Ambient per disminuir la salinitat de l'aigua per la
sobreexplotació d'aqüífers?
Palma, a 25 de febrer de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

CW )
RGE núm. 3013/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució
de sulfats a l'aigua.
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 mesures durà a terme la Conselleria de Medi
Ambient per disminuir la presència de sulfats a l'aigua?
Palma, a 25 de febrer de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

CX)
RGE núm. 3014/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua
d'aigua a les xarxes d'abastiment.
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 mesures impulsarà la Conselleria de Medi Ambient
per tal d'evitar la pèrdua d'aigua a les xarxes d'abastiment
d'aigua de les Illes Balears?
Palma, a 25 de febrer de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
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CY)
RGE núm. 3016/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació
de la tarifa plana.
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 tasques administratives ha dut a terme la Conselleria
de Territori davant la UE per aclarir si la normativa europea
empara o no la implantació de la tarifa plana?
Palma, a 25 de febrer de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

CZ)
RGE núm. 3017/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
evitar desnonaments.

Quan té previst la Conselleria de Territori aprovar el nou
Pla director sectorial energètic?
Palma, a 25 de febrer de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

DC)
RGE núm. 3020/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
mitigació contra el canvi climàtic.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst la Conselleria de Territori que s'aprovi el
nou Pla de mitigació contra el canvi climàtic?
Palma, a 25 de febrer de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

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.
3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Quines mesures específiques ha impulsat la Conselleria de
Territori per evitar els desnonaments?

Ordre de Publicació
Palma, a 25 de febrer de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

DA)
RGE núm. 3018/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pobresa
energètica.
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 mesures específiques de prevenció té previstes la
Conselleria de Territori per combatre la pobresa energètica?
Palma, a 25 de febrer de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

DB)
RGE núm. 3019/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
director sectorial energètic.
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.

Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 3118/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a intrusisme professional.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures té previst prendre aquest govern per lluitar
contra l'intrusisme professional?
Palma, a 2 de març de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.
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B)

E)

RGE núm. 3123/16, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a auditoria a les infraestructures educatives.

RGE núm. 3133/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció de les oficines
de l'IBAVI.

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 sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.

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

Contempla l'auditoria que el Govern ha de fer a les escoles
amb la finalitat de detectar-ne deficiències, actuacions en el
CEIP Miquel Duran i Saurina d'Inca?

Amb quins criteris s'han elegit els directors de cada una de
les oficines de l'IBAVI?
Palma, a 2 de març de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

Palma, a 2 de març de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.
F)
C)
RGE núm. 3124/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a assetjament a través de
les xarxes 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller, quines actuacions du a terme la Conselleria
d'Educació davant el cas d'assetjament del professor Amadeu
Corberá cap un exalumne seu, menor d'edat, a través de les
xarxes socials, utilitzant informació reservada sobre el menor
amb la finalitat de difamar-lo i intimidar-lo?

RGE núm. 3134/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria del concurs de trasllat de personal funcionari.
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 sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
Esperarà la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques a convocar el concurs de trasllat de personal
funcionari que estigui aprovada la modificació de la Llei de
funció pública que exigeix el català com a requisit?
Palma, a 2 de març de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.

Palma, a 3 de març de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
G)
D)
RGE núm. 3132/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pacte educatiu.
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 G overn de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Comparteixen tots els partits que donen suport al seu
govern la mateixa política educativa?
Palma, a 2 de març de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

RGE núm. 3135/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions
de la direcció d'Infermeria d'atenció primària 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines funcions té la direcció d'Infermeria d'atenció
primària a Menorca?
Palma, a 2 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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H)

K)

RGE núm. 3136/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats de les anàlisis
de l'aigua de les platges.

RGE núm. 3139/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació de la plaça de cap de departament amb funcions
d'assessorament lingüístic.

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.
Quant de temps necessita la Conselleria de Salut per obtenir
els resultats de les anàlisis de l'aigua de les platges?

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.
Per què s'ha eliminat l'única plaça que hi havia de cap de
departament amb funcions d'assessorament lingüístic?

Palma, a 2 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 2 de març de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

I)
RGE núm . 3137/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compareixença del
director de l'Oficina de Defensa dels drets del menor.
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.
Considera la Sra. Consellera de Participació, Transparència
i Cultura que impedir la compareixença del director de l'Oficina
de Defensa dels drets del menor per tal que expliqui la seva
gestió, respon als criteris de transparència i participació del
Govern?

L)
RGE núm. 3146/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
violència masclista.
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 sobre els possibles canvis a l'àmbit estatal de la
denominació "violència masclista" per la de "violència
intrafamiliar"?

Palma, a 2 de març de 2016.
El diputat:
Miquel Vidal i Vidal.

Palma, a 3 de març de 2016.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

J)

M)

RGE núm. 3138/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
llengües i els objectius de l'estratègia Europa 2020.

RGE núm. 3147/16, del diputat Carlos Saura i Leon, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a assetjament
sexual a l'àmbit laboral.

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.

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.

Creu que el decret de llengües garanteix el compliment dels
objectius de l'estratègia Europa 2020?

Quines mesures té preparades el Govern per lluitar contra
l'assetjament sexual a l'àmbit escolar?

Palma, a 2 de març de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 3 de març de 2016.
El diputat:
Carlos Saura i Leon.
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N)
RGE núm. 3148/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dies de
maternitat.
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 sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina opinió té el Govern de les Illes Balears sobre la
possibilitat que els dies de maternitat a l'àmbit laboral siguin
transferibles en lloc d'intransferibles?
Palma, a 3 de març de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

O)
RGE núm. 3149/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a escletxa salarial.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes balears
per reduir l'escletxa salarial quant a les remuneracions salarials
existents entre homes i dones?
Palma, a 3 de març de 2016.
La diputada:
Laura Camargo i Fernández.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
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Motivació del procediment d'urgència: La política tributària
d'un govern s'ha de marcar a l'inici de la legislatura per tal que
es puguin examinar els seus efectes a la pròpia legislatura. Així,
en els primers pressuposts ja s'ha establert la progressivitat
pactada als "acords pel canvi", està en tràmit la llei de l'impost
del turisme sostenible, que es preveu que pugui ser aprovada
dins el març. L'altre pota de la política fiscal dels "acords pel
canvi" és la fiscalitat sobre les empreses que més contaminen
el nostre medi ambient, alhora que s'han d'establir bonificacions
per a aquelles que tenen l’actitud contrària. Atès que es tracta
d'un impost nou, és urgent que es pugui estudiar la seva
viabilitat, ja que després s'haurà de tramitar la corresponent llei,
amb els terminis que això comporta. Si es vol que aquest
impost pugui ser una realitat dins l'any 2017, aquesta
proposició no de llei ha de ser tramitada pel procediment
d’urgència.
Què el nostre medi ambient és un dels principals actius de
la nostra comunitat autònoma ja no ho dubta ningú. Per això,
tampoc ningú no hauria de discutir totes les mesures que es
facin per a la seva millor preservació. Entre les moltes
possibilitats que hi ha d’actuar sobre el medi ambient, la
política tributària és, sens dubte, una gens menyspreable. Així
ho entengueren els partits del pacte a l'hora de signar els
anomenats “Acords pel canvi”, document en el qual
s’incorporava la possibilitat de gravar aquelles empreses que,
amb la seva activitat, contaminaven en excés i, per contra,
establir bonificacions per a aquelles empreses que tenien unes
pràctiques més sostenibles.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, per tal d'avançar cap a una fiscalitat més verda, fer
un estudi sobre la implantació de nous tributs ambientals sobre
aquelles activitats que generen impactes negatius sobre el medi
ambient.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que aquest estudi contempli la implantació de
deduccions fiscals per a aquelles pràctiques que generin
impactes positius sobre el medi ambient.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 2978/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures tributàries sobre medi ambient
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
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Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Davant d’aquesta situació, el grup parlamentari MÉS per
Mallorca presenta aquesta
Proposició no de llei

A)
RGE núm . 2759/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a control del comerç d'armes, davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Segons dades d'Amnistia Internacional i notícies aparegudes
en premsa, l’empresa espanyola Navantia signarà properament
un contracte amb Aràbia Saudita per a la construcció de 5
fragates del tipus Avante 2200 per a l’armada saudita.
Actualment existeix un risc clar que Aràbia Saudita utilitzi
les fragates en el bloqueig naval a què ha sotmès Iemen des del
25 de març de 2015, quan inicià una devastadora campanya de
bombardejos aeris sobre aquest país i en la qual s’han comès
greus violacions del dret internacional humanitari, inclosos
crims de guerra. El bloqueig naval de Iemen per part de la
coalició saudita és una violació greu del dret internacional
humanitari.
Segons l’ONU, al conflicte de Iemen han mort 5.979
persones, més de 28.000 han resultat ferides i hi ha més de 2,5
milions de persones desplaçades internes. Més de 21 milions de
persones necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves
necessitats bàsiques, en una crisi empitjorada pel bloqueig
naval de Iemen. Els atacs aeris llançats a Iemen per la coalició
encapçalada per Aràbia Saudita, inclosos els atacs aeris contra
escoles, incompleixen el dret internacional humanitari, i la
coalició saudita ha utilitzat municions de raïm.
L’exportació d’aquestes fragates suposaria una clara
violació del dret internacional, inclosos el Tractat sobre el
Comerç d’Armes, la Llei 53/2007 sobre el control del comerç
exterior de material de defensa i de doble ús, la Posició
Comuna de la UE que defineix les normes que regeixen el
control de les exportacions de tecnologia i equips militars i els
Principis Reguladors de les Transferències d’Armes
Convencionals adoptats per l’OSCE, a més de la responsabilitat
de les empreses de respectar els Principis Rectors de Nacions
Unides sobre Empreses i Drets Humans adoptats el 2011.
Segons dades oficials, durant el primer semestre de 2015
Espanya autoritzà la venda a Aràbia Saudita de material de
defensa com bombes, torpedes i míssils, sistemes de direcció de
tir i avions per valor de més de 27 milions d’euros. En aquest
període, les exportacions a Aràbia Saudita, dos avions
d’aprovisionament en vol, recanvis i assistència tècnica,
ascendiren a més de 447 milions.
En relació amb les negociacions per a la formació del
Govern espanyol, les ONG solAliciten que s’abordin mesures
per millorar el control i la transparència del comerç d’armes per
tal d’evitar la venda d’armes per cometre violacions greus del
dret internacional.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern central que intercedeixi perquè no s’autoritzi ni realitzi
cap exportació de tecnologia i material militar a Aràbia Saudita
que pugui ser utilitzada en atacs militars directes a la població
civil ni en atacs indiscriminats a Iemen o en el manteniment del
bloqueig naval dels ports iemenites.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
adoptar mesures de millora del control i la transparència del
comerç d’armes a fi d’evitar la transferència d’armes per
cometre violacions greus del dret internacional.
Palma, a 3 de febrer de 2016.
La portaveu:
Margalida Capellà i Roig.

B)
RGE núm. 2828/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a creació d'un tribunal
administratiu de recursos contractuals de les Illes Balears,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Vist que el Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic va
introduir com una de les seves novetats la creació d’un recurs
especial en matèria de contractació en via administrativa
(articles 40 i següents), recurs que ha de resoldre un òrgan
especialitzat que actua amb plena independència funcional en
l’exercici de les seves competències.
Vist que el Reial Decret Legislatiu estableix que les
comunitats autònomes podran crear el seu corresponent
Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals, creació que
algunes comunitats autònomes ja han realitzat, però no les Illes
Balears que varen firmar un conveni de colAlaboració amb
l’Administració General de l’Estat (BOE 19-12-2012) a través
del qual s’atorgava al T ribunal A dministratiu de
l’Administració General de l’Estat la resolució dels recursos
contra els processos de contractació de les administracions de
les Illes Balears.
Vist que resulta pertinent que les nostres institucions es
dotin dels òrgans corresponents per exercir amb plenitud el
nostre autogovern; sent necessari guanyar agilitat en les
tramitacions administratives en lloc d’haver d’enviar a Madrid
els expedients administratius; i havent de procedir, molt sovint,
a la seva traducció, cosa que no fa més que allargar els terminis
de resolució.
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Per aquests motius el Grup Parlamentari el Pi-Proposta per
les Illes Balears presenta la següent

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

Proposició no de llei

Instar al Govern balear en un termini màxim de tres mesos
a realitzar els tràmits necessaris per crear el Tribunal
Administratiu de Recursos Contractuals de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arribar als acords necessaris per tal que les acadèmies
privades de formació puguin continuar prestant la formació
com ho havien fet durant els darrers vint anys.

Palma, a 22 de febrer de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

Palma, a 24 de febrer de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

C)
RGE núm. 2945/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acadèmies de formació, davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Sens dubte la formació és un dels pilars bàsics per
aconseguir que l’economia de les Illes Balears sigui més
competitiva alhora que millora la qualitat dels llocs de feina
dels treballadors.
Els canvis duts a terme per part del Govern de les Illes
Balears, concretament per part de la Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria, han creat un cert malestar entre el sector de
les acadèmies privades de formació.
Des de l’ inici del mandat hi ha hagut un desacord constant
a les reunions mantingudes entre Govern i les acadèmies
privades de formació, fins a tal punt que, aquestes, a hores
d’ara, no es veuen recolzades pel Govern i pateixen pel futur de
les seves empreses i, conseqüentment, pels llocs de treball que
hi ha darrere.
Han estat molts d’anys durant els quals a les nostres illes la
formació s 'ha fet, podríem dir, tenint en compte les acadèmies
de formació privades, cosa que avui per avui el Govern ha
decidit que no sigui així.
L’opció del Govern és apostar per fer la formació quasi
exclusivament o majoritàriament des dels centres públics,
deixant de banda les acadèmies privades que durant molts
d’anys ho havien fet.
El Grup Parlamentari del Partit Popular està en desacord
amb la manera d’actuar que té el Govern en aquest tema, i així
ja ho hem manifestat en diferents ocasions en aquest parlament.
És per això que presentem aquesta proposició no de llei, per
tal que el Govern arribi a consensos amb les acadèmies
privades de formació, per tal que puguin mantenir la seva
activitat i els seus llocs de feina.

D)
RGE núm. 2974/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de la "comissió de ratios", 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Un dels grans problemes de l’educació els darrers anys ha
estat l’augment considerable de les ràtios específiques alumne
/professor als diferents centres educatius de les Illes Balears.
Aquest augment de ràtios ha estat generat per diferents
causes derivades, tant de la reducció de personal provocada per
la política del Govern del Partit Popular de la passada
legislatura, com per les imposicions generades per l’aplicació
de la LOMQE als diferents nivells educatius.
A més a les Illes Balears, a causa de la política immigratòria
i la dinàmica demogràfica d’augment de les arribades de
diferents contingents de persones immigrades, s'ha generat que,
a més de la reducció d’efectius, s’hagi hagut de fer un sobre
esforç per escolaritzar, acollir, integrar i educar un alt nombre
d’alumnes amb necessitats específiques per desconeixement de
llengua i de sistemes de comunicació.
Igualment, i a causa de la reducció dràstica de la inversió en
manteniment i creació d’infraestructures educatives, les
condicions d’escolarització a molts de centres ha estat de
situacions d'altíssimes ràtios i ara cal fer tota una sèrie
d’actuacions específiques per equilibrar-les i fer que la relació
professorat/alumnat sigui l’òptima per millorar la qualitat de
l’activitat educativa.
Des de la Conselleria d’Educació s’ha iniciat un procés de
negociació entre els diferents sectors de la comunitat educativa
per poder arbitrar i temporalitzar les actuacions necessàries i
poder arribar a situacions de millora de les ràtios als diferents
centres educatius.
A Eivissa i Formentera, aquest és un tema clau i molt
complex, ja que són unes illes amb una altíssima mobilitat del
professorat i de l’alumnat i amb una pressió demogràfica molt
alta.
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Aquestes variables fan que l’escolarització i les ràtios a les
illes d’Eivissa i Formentera siguin molt més elevades i es donin
situacions de manca de places escolars, per la qual cosa s’han
d’arbitrar solucions específiques i d’urgència.
Aquestes variables específiques derivades de la
territorialitat i de les característiques pròpies de la població
escolar, fan necessari que les solucions als problemes derivats
de les elevades ràtios escolars hagin de ser específiques i
puntuals per a aquest territori, per la qual cosa, cal una eina
específica per a aquest territori.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un grup específic de treball o una comissió per
analitzar les ràtios escolars dels centres educatius de les illes
d’Eivissa i Formentera on estiguin representats els diferents
sectors de la comunitat educativa.

A més, aquest tipus d’ofertes formatives tenen un alt
component manipulador, o directament relacionat amb
professions que van modificant el seu contingut amb la
incorporació d'innovacions tecnològiques o amb els canvis
generats o per la seva adequació de la demanda.
Totes aquestes variables fan que es doni una situació de
complexitat i de diversitat que, moltes vegades, és total o
parcialment desconeguda per diferents territoris o segments de
la població i, molt especialment, per la comunitat en formació.
Per això resulta imprescindible i necessari promoure
actuacions que facin que les diferents ofertes formatives així
com les capacitats necessàries per desenvolupar-les i les
competències que desenvolupin siguin conegudes per la major
part de la població -comunitat educativa, laboral i empresarial,
i pugin aprofitar-se al màxim; alhora que es generin espais o
situacions per poder realitzar intercanvis d’experiències
formatives, laborals i professionals que millorin el coneixement
de les possibilitats formatives que s'ofereixen a les diferents
Illes Balears, alhora que es genera un espai de cohesió social
dintre de l’espai balear.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la creació de grups de treball i d'anàlisis de
ràtios dintre dels consells escolars insulars des d’on es proposin
mesures de millora de la qualitat educativa.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a integrar aquest grup dintre de la comissió de ràtios
creada per la Conselleria d’Educació en el marc de la seva
política educativa com una comissió de caràcter territorial amb
una problemàtica específica.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur i a organitzar fires i/o mostres de l’educació i,
molt especialment, de la formació professional de caràcter
anual o bianual a les diferents Illes Balears.
2. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que, conjuntament amb les mostres educatives,
bé siguin de caràcter universitari o de cicles formatius i
certificats de professionalitat, es realitzin tota una sèrie de
jornades d’anàlisi de la relació oferta-demanda de les diferents
sortides professionals i laborals dins l’àmbit de l’ocupació de
les Illes Balears.

Palma, a 22 de febrer de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

Proposició no de llei

Palma, a 23 de febrer de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

E)
RGE núm. 2975/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mostres educatives i de professionals, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
El caràcter territorial de la comunitat autònoma i la seva
insularitat, implica que, moltes vegades, es generi un baix
coneixement de la realitat i de les necessitats específiques de
cadascuna de les illes.
En el àmbit educatiu, a més, hi ha una alta dispersió de les
diferents ofertes educatives en cadascuna de les illes, ja que
l’oferta educativa de cada zona depèn de la xarxa existent i de
la disposició de cada centre. A més, l’oferta formativa
postobligatòria es barreja i/o complementa amb una oferta
formativa d e caràcter p rofessional ocupacional o
d’actualització de capacitats o de competències.

F)
RGE núm. 2994/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a horaris d'obertura de l'aeròdrom de Son Bonet i la
correcta dotació dels serveis d'emergències, davant la
Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
L'aeròdrom de Son Bonet ha passat els últims anys per
diverses vicissituds com ara significatives pujades de taxes,
importants reduccions horàries i retallades de plantilles.
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Així mateix, el Govern i el Parlament de les Illes Balears
han demanat reiteradament la seva transferència al Govern de
les Illes Balears (d'acord amb l'article 30.5 de l'Estatut
d'Autonomia), tot entenent que pot complir un important paper
complementari de la indústria turística i alliberar de trànsits
privats l'aeroport de Palma tot millorant l'eficiència i la
puntualitat de les operacions d'aquest en moments d'alta
demanda. Per altra banda, una atenció preferent a la gestió de
l’aeròdrom pot promoure la generació d'activitat econòmica a
través d'empreses dedicades al manteniment d'aeronaus, la
formació tècnica i el reciclatge professional, i la preparació per
a l'aviació esportiva i recreativa.
El Ministeri de Foment va decidir, l'any 2012, reduir l'horari
operatiu de Son Bonet, tot i l'oposició del Govern de les Illes
Balears i d'aquest parlament. En aquestes moments, algunes
informacions apunten a la possibilitat de revisió, per part del
ministeri, dels horaris de funcionament de Son Bonet, cosa que,
de confirmar-se, significaria una important passa endavant. Açò
no obstant, és del tot necessari garantir que la millora dels
horaris vagi acompanyada de les necessàries garanties de
seguretat, dotant l’aeròdrom de les dotacions tècniques
suficients així com de les plantilles de treballadors i
treballadores que ho facin possible, amb especial atenció als
serveis d’emergències, com ara els equips de bombers. Així
mateix, és del tot necessari que aquestes plantilles disposin de
l’estabilitat i dels drets socials i laborals exigibles.
Per altra banda, la ubicació de l’aeròdrom de Son Bonet (el
més antic de les Illes Balears) recomana que les ampliacions
horàries vagin acompanyades de les mesures necessàries per
garantir el benestar dels veïns i el respecte al medi ambient.
Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta a
consideració la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri de Foment
a consensuar amb el Govern de les Illes Balears l'horari de
funcionament de l'aeròdrom de Son Bonet, d'acord amb les
necessitats operatives, el compliment de funcions
complementàries respecte de l'aeroport de Palma (en especial
alliberant-lo de trànsit privat en moments de màxima demanda)
i tenint en consideració les necessitats de les empreses
aeronàutiques i formatives que hi operen així com les de les
associacions que tradicionalment hi han dut a terme les seves
activitats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri de Foment
a prendre les mesures oportunes (consensuades amb el Govern
de les Illes Balears) per tal que les millores horàries que es
demanen siguin compatibles amb el benestar dels veïns de la
zona aeroportuària així com amb el medi ambient.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a garantir la seguretat de les operacions de l'aeròdrom de Son
Bonet en tot l'horari operatiu consensuat amb el Govern de les
Illes Balears (d'acord amb els criteris del punt 1), tot dotant-lo
dels mitjans suficients i del suficient personal aeronàutic i
d'emergències (i de manera especial el del servei de bombers)
per tal de garantir el seu òptim funcionament.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri de Foment
a consensuar amb el Govern de les Illes Balears i els sindicats,
el funcionament i la dotació dels sistemes de seguretat i
d'emergències així com la composició de les plantilles
operatives i d'emergències de l'aeròdrom de Son Bonet.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a revisar el sistema de taxes de l'aeròdrom de Son Bonet per tal
d'equiparar-les (hivern i estiu) a les de la resta d'aeroports de la
seva categoria.
6. El Parlament de les Illes Balears reitera al Ministeri de
Foment la seva petició de transferència de la gestió de
l'aeròdrom de Son Bonet (així com del de Sant Lluís, Menorca)
al Govern de les Illes Balears.
Palma, a 25 de febrer de 2016.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

G)
RGE núm. 3047/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centres d'atenció educativa especialitzada, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
L’atenció educativa de tots els alumnes en funció de les
seves necessitats és una obligació de tota administració i
aquesta ha de vetllar perquè tot l’alumnat tingui la millor
atenció possible i la més adient a les seves necessitats.
Dintre de l’àmbit escolar, existeix un alumnat amb
necessitats educatives especials que es troba escolaritzat
majoritàriament en règim d’integració dintre de l’aula
ordinària, però també existeix un nombre d’alumnes que, per
les seves discapacitats o el grau d’afectació de les seves
síndromes, es troben escolaritzats en àmbits més concrets i
específics perquè necessiten d’una atenció concreta i molt
específica per part d’uns professionals especialitzats a
respondre les seves necessitats.
Ara bé, en funció de l’àmbit territorial, aquest alumnat amb
NEE està atès, o bé en aules específiques (UECCO) dintre de
centres ordinaris i amb un personal concret, però que permeten
la socialització d’aquest alumnat en moments concrets dintre de
l’aula o dintre del centre, o bé en centres d’atenció específica
on es concentren unes actuacions individuals que permeten la
intervenció directa per part de professionals molt específics i
on poden intervenir, fins i tot, professionals d’altres àmbits i
sectors com és el sanitari.
Aquesta diferenciació fa que, mentre a Mallorca sí que
existeixen centres específics d’atenció a alumnat amb NEE, tant
a Eivissa, com a Formenterera i a Menorca, no existeixen
aquest tipus de centres específics d’atenció a determinat tipus
d’alumnat amb necessitats especials, i aquesta mancança pot
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generar un greuge comparatiu d’atenció cap a aquest tipus
d’alumnat. Existeix un grup de nens i joves als quals, a causa
de la profunditat o gravetat de les seves patologies, els resulta
pràcticament impossible estar inserits dintre d'un centre
ordinari i cal poder donar-los una sortida educativa en un lloc
concret i amb una atenció molt específica. També cal pensar
que aquest tipus d’alumnat requereix un procés educatiu molt
més prolongat que la resta de l’ alumnat i precisa d’un punt
d’atenció durant molt més temps i amb una metodologia i una
funció més específica.
Així doncs, cal pensar que resulta necessària la creació
d’uns espais d’atenció específica per a alumnat NEE en
cadascuna de les illes amb agrupació de l’alumnat en funció de
les seves afectacions i amb una atenció concreta segons les
seves necessitats. Aquests espais d’educació especial haurien
de tenir una dotació material i de personal molt específica i
molt relacionada amb les necessitats de l’alumnat que s’hi atén.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Després de perdre més d'un milió de visitants i el lideratge
nacional del turisme amb el Govern del Pacte, les Illes Balears
havien d'afrontar una profunda reconversió del seu principal
motor productiu, aclaparat per la crisi i afligit de problemes
larvats com l'obsolescència d'algunes zones turístiques,
l'incivisme i la baixa qualitat general de l'oferta.
Mitjançant una intensa agenda de reformes legislatives,
culminades amb l'aclamada Llei de turisme i l'intens procés de
recolAlocació de les Illes en el mapa turístic europeu i
internacional, hem aconseguit recuperar tres milions de visitant
(13,5 milions en 2014), batre les millors previsions de despesa
turística (d'11.074 milions el 2011 a 12.018 el 2014) i
multiplicar la inversió hotelera (500 milions el 2014).
El repte ara és consolidar aquesta progressió ascendent i
millorar de forma constant la qualitat de l'oferta, a fi d'atreure
un turisme a l'alçada de les illes i situar a la nostra comunitat
entre les destinacions més desitjades i de moda del món.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les gestions oportunes per crear “centres
d'atenció educativa especialitzada“ a cadascuna de les illes
Balears on es pugui atendre l'alumnat NEE agrupat per
patologies i/o discapacitats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la creació d'aquest espais sigui en l'entorn d'un
centre ordinari d'educació per poder realitzar accions
d'educació combinada en règim d'integració social puntual de
l'alumnat i que compti amb el suport professional i pedagògic
d'aquest centre.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar aquests espais dels recursos suficients i
necessaris, tant de caràcter humà com de tipus material i amb
les especificitats pròpies de cada discapacitat o necessitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que integri en aquests espais tota l'oferta possible per
poder inserir aquest alumnat en un procés de normalització
educativa, social i laboral i que pugui assolir, dintre d'aquest
espais, les eines necessàries per al seu desenvolupament
complet i integrador per a la seva transició a la vida adulta.
Palma, a 26 de febrer de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiró.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

H)
RGE núm. 3064/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions de millora del turisme a les Illes Balears,
davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l'aprovació dels plans de reconversió
integral de zones madures en desenvolupament de la normativa
vigent i la seva declaració com a zones turístiques madures,
amb actuacions transversals que abastin des de la necessària
millora dels establiments i l'oferta complementària fins a les
infraestructures i els accessos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a blindar la seguretat jurídica del sector mitjançant la
simplificació de normativa i el diàleg permanent amb els
professionals.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d'un centre de coneixement i control del
turisme en temps real que permeti conèixer tota la informació,
l'activitat i la situació del sector, en completa coordinació i
planificació amb aquest, amb la finalitat de prendre decisions
en temps real.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d'un nou i innovador portal on-line de
promoció turística de les Illes Balears, referencial i únic per a
totes les illes, que potenciï Balears com a destinació de
vacances, de treball, de residència i d'estudi, que serveixi d'eina
d'informació actualitzada per als visitants.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d'una aplicació mòbil gratuïta per a tota
classe de dispositius, que permeti accedir a dades i
informacions d'interès turístic o general en temps real, per
realitzar gestions, compres, programació i planificació de
viatges i excursions.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar juntament amb la Federació d'entitats locals
de Balears l'harmonització de normatives cíviques en tots els
municipis turístics de les illes a fi de garantir la convivència i
millorar la imatge exterior de la nostra oferta.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb les aerolínies, els gestors
aeroportuaris i els operadors turístics per aconseguir l'obertura
de noves rutes i l'ampliació de freqüències de les Illes amb la
península i Europa, especialment en temporada baixa.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reivindicar el descompte de resident als vehicles en
rutes amb la península.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar decididament a favor de la definitiva
implantació de l'administració electrònica en totes les
administracions locals de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una estratègia “open data” no solament a
nivell autonòmic sinó també a nivell insular i local, a fi de
posar a la disposició dels ciutadans i les empreses qualsevol
tipus d'informació que maneja l'administració sobre diferents
aspectes com ara despeses i ingressos públics, resultats
econòmics, nivells de contaminació, estat de les platges,
meteorologia, activitat empresarial, desglossament de sectors
econòmics, ocupació, estadístiques de població, fluxos
migratoris, recaptació d'impostos i, en definitiva, funcionament
i actuació de tots els organismes i les institucions públiques.

Palma, a 26 de febrer de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 26 de febrer de 2016.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

I)
RGE núm. 3066/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions de modernització de l'Administració
Pública, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
L'Administració té l'obligació real d'apropar-se al ciutadà i
fer-li la vida més senzilla i menys burocràtica. Hem passat una
situació de greu crisi econòmica i, una vegada més, han estat
els ciutadans els més perjudicats. Des del Partit Popular
apostem per les noves tecnologies i per una administració
digital i on-line que faciliti la relació dels ciutadans amb la seva
administració.
És l'Administració Pública la que s'ha d'adaptar al ciutadà,
a les seves necessitats i als seus horaris i no a l'inrevés, i per
això hem d'invertir en noves tecnologies que, de forma senzilla,
arribin a tots els nostres ciutadans ja sigui per via telefònica,
telemàtica, xarxes socials, etc.
És cert que en els últims anys s'ha avançat enormement,
però encara queda molt per fer i és per això que el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el concepte d'Smart Goverment per a una
administració completament digitalitzada abans de 2020.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la carpeta única, un arxiu on-line on
cada ciutadà pugui tenir emmagatzemada informació i
documentació del seu interès i que consti com presentada per
a les administracions autonòmica, insular i local.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 8793/15, del diputat Sr. Miquel
A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions per eradicar la proliferació de serps a l’illa d’Eivissa.
Des de principis d’aquest segle, s’ha detectat tant a
Mallorca com a Eivissa i Formentera, l’establiment de distintes
espècies de serps d’origen ibèric en el medi rural i natural. Les
actuacions de l’administració ambiental en resposta al
problema han estat les següents:
- Crear un programa d’estudi i seguiment del cas, amb el
registre de tots els casos detectats que han arribat al
coneixement de la Conselleria. En aquest moment tenim 665
casos registrats, dels quals 63 a M allorca, 587 a Eivissa i 15 a
Formentera, que amb tota seguretat sols representen una fracció
dels que s’han produït.
- Activar un protocol a través dels telèfon d’emergències,
112, per al registre de casos i la intervenció immediata dels
agents de medi ambient o personal del COFIB quan és possible
la captura i retirada dels espècimens.
- Editar publicacions específiques per informar la població,
i convocar diverses reunions amb administracions locals i
personal que pot intervenir i afectats.
- Gestionar la inclusió de la família Colubridae a les Illes
Pitiüses en la normativa estatal d’espècies invasores, de manera
que han quedat excloses de la protecció legal que empara
aquestes espècies a la resta de l’Estat.
- SolAlicitar al Ministeri de M edi Ambient suport tècnic i
econòmic per una possible estratègia de lluita contra aquestes
espècies, sense resposta.
- Estudi i anàlisi de la viabilitat d’eradicació. La conclusió de
l’estudi és negativa: un cop una espècie d’ofidi està establerta
en una illa (com és el cas de la colobra de ferradura i la serp
blanca a Eivissa) no es coneixen procediments tècnics que
permetin la seva eradicació. És paradigmàtic un cas similar, a
l’illa de Guam (USA), de 544 km2 on un programa de control
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aplicat per l’administració amb un pressupost de 4 milions de
dòlars anuals no ha aconseguit resultats positius, i després de
10 anys de feina es calculava la presència de 2 milions de serps
a l’illa.
- Tot i això, s’han dut a terme assajos de camp per al control
de serps amb diferents sistemes de trampeig i captura, amb
resultats que confirmen la inviabilitat de l’eradicació.
- Col Alaboració amb diferents equips científics (IMEDEA,
Universitat de Córdoba) per anàlisis dels exemplars capturats,
estudis d’alimentació i determinació d’origen amb ADN. Es
confirma que l’origen dels exemplars és ibèric, que no són
espècies que suposin rics per les persones i que la via més
probable d’arribada és amb el comerç d’arbres ornamentals, i
en especial, grans oliveres.

la figura de N ATURA 2000, inclosos els espais naturals
protegits, amb operacions d’eliminació física de poblacions
de les espècies següents, sobre les següents espècies
exòtiques:
- Carpobrotus edulis i Carpobrotus affine afinaciformis
- Cortaderia selloana
- Agave americana
- Pennisetum villosum, Pennisetum setaceum
- Ailanthus altíssima
- Cotula coronopifolia
- Pittosporum tobira
- Hydrocotyle ranunculoides
- Eichornia crassipes
- Yucca sp
- Stenotaphrum secundatum
- Lantana camara
- Nicotiana glauca
- Opuntia ficus-indica
- Drosanthemum floribundum

Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas.

B)
A la Pregunta RGE núm. 8803/15, del diputat Sr. Miquel
A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguiment d'espècies invasores.

Ordre de Publicació
Sí. Respecte de fauna:
• El Servei de Protecció d’Espècies ha recopilat les dades de
tots els comerços (Nuclis Zoològics) de Mallorca, Menorca
i Eivissa dedicats a la venda d’animals de companyia i
exòtics. S’hi ha fet arribar informació sobre el Real Decret
630/13, per correu electrònic o per correu ordinari (segons
la seva elecció). Amb aquesta informació es va actualitzar
la base de dades dels comerços. El Servei d’Agents de Medi
Ambient n’ha visitat la majoria per comprovar el
compliment de la legislació.
• A més, es va habilitar un Registre provisional de Propietaris
d’Espècies Exòtiques on consten les declaracions
responsables de tinença d’animals exòtics inclosos dins del
catàleg i regulats per la nova normativa en espècies
exòtiques invasores (Real Decret 630/2013, de 2 d’agost,
pel qual es regula el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques
invasores). Actualment hi estan registrats 5 propietaris i 22
exemplars d’espècies exòtiques.
• En el SIG Bioatles es recullen sistemàticament els
avistaments i captures georeferenciades, entre altres, de les
espècies invasores, altres espècies exòtiques i espècies
pròpies. En qualsevol moment es pot consultar on-line la
informació disponible per a cada espècie.
• I molt més important que tot això, la Direcció General
d’Espais Naturals i Biodiversitat manté operatiu el servei de
control de fauna en el COFIB que en els darrers anys ha
procedit a la captura de més de 11.622 individus de 25
espècies de vertebrats invasors.

C)

Quant a flora:
• S’han fet iniciatives similars sobre vivers i centres de
jardineria (contactes directes, remissió d’informació i
visites de control), incloses conferències i reunions amb les
empreses.
• Les espècies de major perill han estat objecte de seguiment
pels Agents de Medi Ambient.
• En aquest cas, les mesures de control s’han efectuat per
brigades de l’IBANAT, centrades sobre espais emparats per

Per tant, el Consorci no ha dut a terme cap alta ni baixa de
personal durant els anys 2011 a 2014.

A les Preguntes RGE núm. 10175/15 a 10178/15, del
diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a contractes menors realitzats pel
Consorci d’Aigües de les Illes Balears dels anys 2015, 2014,
2013 i 2012.
El Consorci d’Aigües de les Illes Balears no ha realitzat cap
contracte menor durant els anys 2012 a 2015.
Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació
D)
A les Preguntes RGE núm. 10180/15 a 10183/15, del
diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a altes i baixes de personal del Consorci
d’Aigües de les Illes Balears dels anys 2014, 2013, 2012 i
2011.
El Consorci d’Aigües de les Illes Balears no disposa de
personal per l’exercici de les funcions de direcció tècnica,
programació, coordinació, impuls i avaluació de les seves
actuacions, que es desenvolupen, si s’escau, pel personal de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas.
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E)

G)

A la Pregunta RGE núm. 10184/15, del diputat Sr. Damià
Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci per a la recuperació
de la fauna de les Illes Balears el 2015.

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

Objecte: Subministrament d’equipament
cuabarrades LIFE Bonelli 2015 (exp. 1/15)
Empresa: e-obs digital telemetry
Despesa econòmica: 7.385,90 i (iva inclòs)

radiotelemètric

Objecte: Seguiment i recuperació de fauna marítima catalogada
a les Illes Balears (exp. 1/13)
Empresa: Fundació Aspro Natura (Marineland)
Despesa econòmica: 12.000,00 i (iva inclòs)

Objecte: Modificació d’instalAlacions elèctriques per a
l’adequació de la xarxa aèria de distribució de l’illa de
Mallorca de cara a la protecció de l’àguila cuabarrada Aguila
fasciata (LIFE Bonelli) (exp. 4/15)
Empresa: Elecnor SA
Despesa econòmica: 60.500,00 i (iva inclòs)

Objecte: Cessió de dos o més exemplars d’àguila cuabarrada
per reintroducció durant 2013 (exp. 2/13)
Empresa: GREFA
Despesa econòmica: 17.990,00 i (iva inclòs)

Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

Objecte: Adquisició vehicle 4x4 (exp. 5/13)
Empresa: Tracxion Cars, SA
Despesa econòmica: 14.300,00 i (iva inclòs)
Objecte: Servei de desplaçament i allotjaments LIFE Bonelli
(exp. 6/13)
Empresa: Viajes 2000 SA
Despesa econòmica: 6.277,15 i (iva inclòs)

F)
Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas.

A la Pregunta RGE núm. 10185/15, del diputat Sr. Damià
Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci per a la recuperació
de la fauna de les Illes Balears el 2014.
Objecte: Subministrament d’equipament radiotelemètric
cuabarrades LIFE Bonelli 2015 (exp. 2/14)
Empresa: Microwave Telemetry Inc.
Despesa econòmica: 12.100,00 i (iva inclòs)
Objecte: Subministrament vehicle 4x4 Life Bonelli (exp. 4/14)
Empresa: Tracxion Cars SA
Despesa econòmica: 14.318,79 i (iva inclòs)
Objecte: Estudi de viabilitat de l’extracció de poll de la
població andalusa d’Àguila de Bonelli, per assolir els objectius
del programa de reintroducció de l’espècie a Mallorca (exp.
5/14)
Empresa: Fundación Migres
Despesa econòmica: 6.050,00 i (iva inclòs)
Objecte: Millora i adequació del centre d’acollida d’animals
exòtics (exp. 7/14)
Empresa: AUBACO, SL
Despesa econòmica: 60.031,81 i (iva inclòs)
Objecte: Subministrament d’equipament radiologia digital
Vet-Prima T (exp. 8/14)
Empresa: Martorell Pomar SL
Despesa econòmica: 12.760,00 i (iva inclòs)
Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 10187/15, del diputat Sr. Damià
Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci per a la recuperació
de la fauna de les Illes Balears el 2012.
Objecte: Recuperació de Fauna Silvestre a Menorca (exp. 1/12)
Empresa: Clínica Veterinària Jaume Pons
Despesa econòmica: 16.000,00 i (iva inclòs)
Objecte: Recuperació de Fauna Silvestre a Eivissa (exp. 2/12)
Empresa: Clínica Veterinària Eivivet
Despesa econòmica: 9.900,00 i (iva inclòs)
Objecte: Recuperació de Fauna Silvestre a Formentera (exp.
3/12)
Empresa: Clínica Veterinària Formentera
Despesa econòmica: 2.000,00 i (iva inclòs)
Objecte: Pla de reintroducció de l’Àguila cuabarrada a
Mallorca, introducció a M ortitx de dos polls d’Àguila
cuabarrada (exp. 4/12)
Empresa: GREFA (Grupo de rehabilitación de la fauna salvaje
y su hàbitat)
Despesa econòmica: 17.990,00 i (iva inclòs)
Objecte: Coordinació i supervisió tècnica de les tasques de
hacking d’àguila cuabarrada a Mortitx (exp. 5/12)
Empresa: Carlota Viada Sauleda
Despesa econòmica: 3.009,00 i (iva inclòs)
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Objecte: Tramesa de dos exemplars subadults d’Àguila
fasciata, dotas d’emissors satelAlital, habilitats per al seu
alliberament a Mallorca (exp. 6/12)
Empresa: Grupo de rehabilitación de la fauna salvaje y su
hàbitat
Despesa econòmica: 16.010,00 i (iva inclòs)
Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 10405/15, de la diputada Sra.
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a indrets on es troba la Lophocladia Iallemandii i la
Caulerpa cylindracea.
Lophocladia Iallemandii va ser detectada per primera
vegada a les Balears l’any 1995, al nord d’Eivissa. Al 2008 ha
ocupava tot el litoral de les Pitiüses, pràcticament tot el de
Mallorca (amb excepció de les badies d’Alcúdia i Pollença) i
les costes de Ciutadella i tramuntana de Ferreries.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 10188/15, del diputat Sr. Damià
Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes menors realitzats pel Consorci per a la recuperació
de la fauna de les Illes Balears el 2011.

Caulerpa cylindracea (en rigor, Caulera racemos var.
cylindracea) es va detectar a Can Pastilla el 1988, i el 2008
ocupava tota la costa occidental de Mallorca, del Cap Salines
fins a Sóller, el Cap de Formentor, la costa sud d’Eivissa i la de
l’illa de l’Aire i costa de Sant Lluís.

El COFIB (Consorci per a la recuperació de la Fauna de les
Illes Balears) durant l’any 2011 no va realitzar cap contracte
menor.
Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas.

Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 10406/15, de la diputada Sra.
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a hectàrees afectades per la Lophocladia Iallemandii
i la Caulerpa cylindracea.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 10189/15, del diputat Sr. Damià
Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
altes i baixes de personal al Consorci per a la recuperació de
la fauna de les Illes Balears el 2015.
El COFIB (Consorci per a la recuperació de la Fauna de les
Illes Balears) no hi ha hagut altes ni baixes de personal assignat
a l’entitat de gener a juliol de 2015.

No disposam d’informació detallada per estimar la
superfície coberta per Lophocladia Iallemandii la Caulerpa
cylindracea, tasca que requeriria medis d’una gran sofisticació.
D’altra banda, una xifra tendria un sentit molt limitat, ja que la
cobertura és molt variable i aquestes espècies es troben amb
altres, en graus variables de dominància, i el patró estacional és
així mateix variable (no abunden de la mateixa forma en
distints moments de l’any).

Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas.

Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

K)
A les Preguntes RGE núm. 10194/15 a 10202/15 i RGE
núm. 10214/15 a 10219/15, del diputat Sr. Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a altes i
baixes de personal de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
ambiental els 2015, 2014, 2013, 2012 i 2011; a contractes
menors realitzats per l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental els 2015, 2014, 2013 i 2012; a renovació de la
concessió de ports a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa
i a aquesta renovació a partir de l’entrada en vigor de la Llei
6/2014.
Ateses les característiques, les respostes
dipositades al Registre General de la cambra.

queden

N)
A la Pregunta RGE núm. 10407/15, de la diputada Sra.
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a repercussions de la Lophocladia Iallemandii i la
Caulerpa cylindracea.
Lophocladia Iallemandii i Caulerpa cylindracea tenen una
gran diversitat de repercussions en el medi marí d’una gran
complexitat. Alteren la composició específica de les comunitats
d’algues, afecten les praderies de fanerògames (no sempre de
forma negativa: Caulerpa afavoreix la densitat de feixos de
Zosera noltii i estimula la producció de flors d’aquesta espècie
i de Cymodocea nodosa. Provoquen estrès oxidatiu en briozous
i molAluscs però pot incrementar l’abundància d’altres
invertebrats en determinades condicions. Diversos invertebrats
i peixos s’alimenten d’aquestes espècies.
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Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.
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Q)
A la Pregunta RGE núm. 10897/15, del diputat Sr. Xavier
Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ingressos del Teatre Principal per la Nit de la Cultura.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 10408/15, de la diputada Sra.
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a repercussions de la Lophocladia Iallemandii i la
Caulerpa cylindracea sobre la posidònia.
S’han descrit efectes negatius tant de Lophocladia
Iallemandii com de Caulerpa cylindracea sobre la posidònia:
increment de matèria orgànica en el sediment, desfavorable per
a l’angiosperma tant en desenvolupament vegetatiu com en
supervivència.
Desgraciadament, l’any 2011 la Direcció General de Medi
Rural i Marí va tancar la xarxa de seguiment de les praderies de
posidònia oceànica a la costa de les Balears, en la qual
precisament es recollia informació sobre presència d’espècies
invasores, i per tant, la informació disponible dels darrers anys
és notòriament incompleta.
Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 10576/15 a 10579/15, del
diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a habitatges unifamiliars aïllats que han
presentat declaració responsable d’inici d’activitat turística a
Mallorca, a Eivissa, a Formentera i a Menorca.
Només existeix la categoria d’habitatge objecte de
comercialització d’estades turístiques que inclou:

El Teatre Principal de Palma depèn del Consell Insular de
Mallorca i no del Govern Balear per al qual cosa no disposem
d’aquesta informació.
Palma, 1 de febrer de 2016.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació
R)
A les Preguntes RGE núm. 370/16 i 371/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a reconeixement de la insularitat i cost de la
insularitat.
El reconeixement de la insularitat i la compensació dels
seus costs és una prioritat d’aquesta Direcció General, per això
el Govern participa activament en els organismes i entitats
europees que defensen els interessos de les regions insulars
(com per exemple, formant part del Grup Interregional de
regions insulars del Comitè de les Regions, la Comissió Illes de
la CRPM).
Tenint en compte que Malta assumirà la Presidència del
Consell de la UE (de gener a juny de 2017) aquesta Direcció
General ha iniciat ja contactes directes i reunions amb altres
illes europees amb la finalitat de fer un front comú per
solAlicitar als estats respectius i a les institucions europees la
compensació dels costs inherents a la insularitat.
En aquest sentit, es té previst realitzar enguany una cimera
sobre “la insularitat a la Mediterrània Occidental” amb la
participació dels Governs de les regions de Còrsega i Sardenya.

a) Habitatge unifamiliar aïllat, únic en el solar o parcelAla,
i aïllat en el sentit que no té altres habitatges contingus.
b) Habitatge unifamiliar entre mitgeres, sempre que aquest
sigui l’únic en la parcel Ala. 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.

Palma, 11 de febrer de 2016.
El conseller de Presidència
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 377/16, del diputat Sr. Miquel A.
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures transversals en matèria de transparència.
Una de les principals mesures té a veure amb el Portal de
Transparència, la tasca que tendrà els objectius següents:
- S’ha de reconvertir el Portal d’indicadors en un Portal amb
la informació ben organitzada per categories, intentant ampliar
la informació subministrada d’acord amb la normativa.
- Millorar tots aquells aspectes que van puntuar negativament
a l’índex de transparència de l’INCAU 2014.
- Dur a terme una coordinació de totes les conselleries, així
com un seguiment transversal de totes les matèries, contactant
de forma continuada amb multitud de persones dels diferents
departaments, atès que la informació generalment s’han
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d’elaborar els òrgans competents sota la coordinació de la
DGPT, que és la que introdueix els enllaços corresponents.
- Publicació de la informació en format reutilitzable, en la
mesura del possible. Aquesta tasca suposa un esforç addicional
ja que no és el sistema en el que inicialment es treballa.
Pel que fa a la publicitat passiva, la Llei estableix un dret
d’accés a la informació pública de la ciutadania que canvia el
concepte que fins ara estava vigent. Aquest dret s’articula en un
procediment propi, amb terminis i possibilitat de recursos
administratius.
Tot això obliga a un nou sistema de funcionament dins
d’aquesta Administració, que s’ha de plasmar en l’elaboració
d’un reglament que reculli l’exercici d’aquest dret per part de
la ciutadania (procediment, límits, òrgans competents, etc.).
A més, ja s’està treballant en la creació d’una nova
aplicació informàtica corporativa, que doni suport al
procediment administratiu que ja funciona, i que permeti la
seva tramitació com a expedient electrònic, amb totes les
dificultats que presenta tant des de la part tècnica com
funcional.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 380/16, del diputat Sr. Miquel A.
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes prevists per desenvolupar a través de la UIB.
La Conselleria de Participació, Transparència i Cultura a
través de la D irecció General de Política Lingüística té
previstes diferents línies d’actuació i colAlaboració amb la UIB.
Una d’aquestes és el suport econòmic per fer possible el
manteniment i funcionament del Gabinet d’Onomàstica, també
tenim previst signar un conveni de colAlaboració amb el
GRESIB (tant per a les activitats de recerca relacionades amb
la sociolingüística com per al Centre de Documentació), així
com també es formalitzarà un conveni amb la UIB (i la DGPL
de Catalunya) per al desenvolupament d’una enquesta d’usos
lingüístics. En conjunt, la participació en aquestes projectes
implicarà una aportació de devers 70.000 i per part de la
Direcció General.
No es descarten tampoc altres vies de colAlaboració. De fet,
la UIB ha de tenir un paper clau en l’assessorament lingüístic
d’IB3.

Una vegada s’aprovi el reglament esmentat, i es posi en
funcionament l’aplicació informàtica i l’expedient electrònic
que s’ofereixi a la ciutadania, serà necessari fer una tasca de
coordinació i de seguiment continuat d’incidències que
evidentment requereix de personal dedicat a aquests temes.
Palma, 11 de febrer de 2016.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Palma, 11 de febrer de 2016.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 386/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportació global als consells insulars.

Ordre de Publicació
Aquestes són les dades que solAlicitau:

T)
A la Pregunta RGE núm. 379/16, del diputat Sr. Miquel A.
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació a fires a través de la Balears Film Commission.

Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:

Les fires on s’ofereixen escenaris naturals o artificials
susceptibles de convertir-se en sets de rodatge a les que té
previst assistir la Illes Balears Film Commission són:
- FOCUS LONDON (Londres)
Si més no, l’Spain Film Commission, organisme del qual la
IBFC forma part, té prevista l’assistència a dues altres fires
d’aquestes característiques:
- Locations (L.A., EEUU)
- American Film Market (L.A., EEUU)
Palma, 11 de febrer de 2016.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

223.882.738 i
44.101.462 i
50.577.721 i
7.710.971 i

Palma, 11 de febrer de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 387/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mitjana de pagaments a proveïdors.
Li adjunt la resposta solAlicitada en la vostre petició. D’altra
banda, podeu trobar el període mitjà de pagament a la pàgina
web de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,
seguint aquesta ruta:
Conselleria d’Hisenda i AAPP>Finances del Sector Públic
(requadre del lateral de la dreta a la web)>Pressuposts i
Finançament>Estabilitat Pressupostària>Període mitjà de
pagament a proveïdors.
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O directament a través de l’enllaç:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite5125&
cont=73800
Palma, 9 de febrer de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 388/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oficina del l’Ibavi a Menorca.
Totes les tramitacions administratives pertinents estan en la
seva fase final. Per tant, l’obertura cara al públic de l’oficina de
l’IBAVI a Menorca és imminent.
Palma, 16 de febrer de 2016.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 392/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de la sentència CESGARDEN.
L’increment de les aportacions del Govern de les Illes
Balears al Consell Insular de Menorca al 2016, respecte al
2015, és de 4,7 milions d’euros. Quantitat suficient per a fer
front a les despeses corresponents al pagament de l’anualitat de
la sentència CESGARDEN.
Palma, 16 de febrer de 2016.
El conseller de Presidència
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 394/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
petició del Consell de Menorca en relació a la sentència
CESGARDEN.
El Consell Insular de Menorca va solAlicitar al Govern de
les Illes Balears per a l’any 2016 un increment de les
aportacions directes per a poder fer front al pagament de
l’anualitat de la sentència CESGARDEN.
Palma, 16 de febrer de 2016.
El conseller de Presidència
Marc Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 460/16, de la diputada Sra. M.
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a Rugby Club Ponent (I).
Els motius són:
1. Feien ús de les instalAlacions de manera irregular, sense
conveni.
2. Impacte excessiu no sostenible sobre la gespa natural del
camp.
3. La competència principal del Prínceps d’Espanya són els
programes de tecnificació (Rugby entre d’altres).
Palma, 11 de febrer de 2016.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 461/16, de la diputada Sra. M.
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a Rugby Club Ponent (II).
S’oferirà al Rugby Club Ponent poder disputar els partits de
lliga d’aquesta temporada a les instalAlacions de Prínceps
d’Espanya mentre cerquen altres alternatives a nivell municipal
per a la temporada vinent.
Palma, 11 de febrer de 2016.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 598/16, del diputat Sr. Antoni
Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import operacions comunicades per la Intervenció General
de la CAIB a l’Estat.
Aquestes són les dades que solAlicitau:
Sanitat: 229.631,17 i
Educació: 7.048,11 i.
Serveis Socials: 1.228,43 i.
Resta: 29.994,95 i.
Palma, 5 de febrer de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 599/16, 601/16 a 644/16,
647/16 i 649/16 a 692/16, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
operacions pendents de pagament 1; i a import operacions
pendents de pagament (2 a 92).
Atesa l'extensió i les característiques, la resposta es pot
consultar en aquest enllaç.
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Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 646/16, del diputat Sr. Antoni
Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import operacions comunicades per la Intervenció General
de la CAIB a l’Estat (2).

Tot això ho coordinarà la Conselleria de Territori, Energia
i Mobilitat, en colAlaboració amb les altres conselleries
implicades.
Palma, 16 de febrer de 2016.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Joan Boned i Roig.

Aquestes són les dades que solAlicitau:
Sanitat: 230.981,20 i
Salut: 10.957,27 i.
Serveis Socials: 948,36 i.
Resta: 45.405,36 i.

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Palma, 9 de febrer de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 859/16 a 865/16, de la diputada
Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a moratòria de talls de subministrament de
les companyies elèctriques; a moratòria de talls de
subministrament de les companyies elèctriques (2 a 4); i a fons
contra la pobresa energètica i a fons contra la pobresa
energètica (2 i 3).

A)
RGE núm. 3010/16, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Treball, Comerç i Indústria, sobre el pacte per la
competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Treball,
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el pacte per la competitivitat, l'ocupació de
qualitat i el progrés social.

Les empreses s’han compromès a no tallar el
subministrament a llars identificades com a vulnerables per part
de les entitats socials o serveis socials de l’ajuntament
corresponent, mentre s’acaba de definir en el si de la M esa per
a la lluita contra la pobresa energètica al protocol per fer front
a aquestes situacions i el pagament del deute.
Els ciutadans hauran d’acudir als serveis socials del seu
ajuntament, o a entitats socials (com Càritas o Creu Roja) quan
rebin un avís d’inici de procediment de tall de subministrament
per impagament, en els casos on no puguin fer front a aquests
costos. Les administracions i/o entitats gestionaran amb
l’empresa corresponent l’expedient.
De moment els serveis socials i les entitats socials tenen els
seus propis criteris, i són ells qui estan en la millor situació per
definir aquests perfils i aquests criteris. És a dir, són els serveis
socials o les entitats socials les que determinen si una llar té la
classificació de “vulnerable” i per tant no pot fer front a aquesta
despesa i s’ha de gestionar la seva factura des del sector públic
o les entitats socials. Un dels objectius del grup de treball sorgit
de la Mesa contra la pobresa energètica és precisament posar
en comú aquestes definicions i acordar uns criteris comuns.

Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 3065/16, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, sobre les mesures adoptades en
matèria de connectivitat aèria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
sol Alicita la compareixença del Sr. Conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, davant la Comissió de T urisme, per tal
d'informar sobre les mesures adoptades en matèria de
connectivitat aèria.
Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Les companyies elèctriques que varen participar en la mesa
de lluita contra la pobresa energètica varen mostrar la seva
predisposició en treballar en aquestes polítiques i estam
tramitant la signatura per escrit d’aquest compromís.

Ordre de Publicació
C)

Per altra banda, el fons contra la pobresa està a punt de ser
efectiu i els criteris els està definint el grup de treball sorgit de
la M esa, ja que creiem que la definició d’aquests ha de ser
participativa i hi ha de contribuir no només les administracions
sinó també entitats socials, defensors dels consumidors i
empreses energètiques.

RGE núm. 3102/16, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, sobre la política pesquera del
Govern i la gestió de les zones marines protegides.

BOPIB núm. 35 - 4 de març de 2016
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2016, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
sol Alicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial recapti la compareixença del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca per tal d'informar sobre la política
pesquera del Govern i la gestió de les zones marines
protegides.
Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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C)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 7581/15 i obertura del termini de presentació d 'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2016, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra la Proposició de llei esmentada, presentada pels
Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca,
Socialista, Podem Illes Balears i Mixt (Gent x Formentera),
balear de fosses, d'acord amb l'article 131.6 del Reglament del
Parlament acorda de trametre-la a la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals i d'obrir el termini perquè s'hi puguin
presentar esmenes que serà de 15 dies, a comptar des del dia
següent al de la publicació d'aquest acord al BOPIB.

3.17. INFORM ACIÓ
Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple RGE núm. 2837/16 .
Conformement amb l'article 165.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a intrusisme professional, i no
inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 2 de març
de 2016, queda decaiguda.
Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes de la
Proposició de llei RGE núm. 4371/15, de supressió de la
disposició addicional novena de la Llei 7/2007, de 27 de març,
de la funció pública de la CAIB.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3067/16,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert a l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la proposició de
llei esmentada fins al proper dia 29 de març de 2016.

Ordre de Publicació
Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 5572/15 i obertura del termini de presentació d 'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2016, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra la proposició de llei esmentada, presentada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent x Formentera), per
garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia, d'acord amb l'article
131.6 del Reglament del Parlament acorda de trametre-la a la
Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans i d'obrir el
termini perquè s'hi puguin presentar esmenes que serà de 15
dies, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest
acord al BOPIB.
Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
E)
Composició de la Ponència d'estudi en relació amb la
composició del Ple del Consell Insular de Formentera.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels
dies 23 de desembre de 2015, 12 i 22 de gener i 3 de març de
2016, admeté a tràmit els escrits RGE núm. 10278/15,
10285/15, 10605/15, 10610/15, 707/16, 2842/16 i 2976/16,
presentats pels diferents grups parlamentaris de la cambra,
mitjançant els quals es comuniquen els membres que han de
formar part de la ponència esmentada i que són els següents:
Grup Parlamentari Popular
Antònia Perelló i Jorquera
Miquel A. Jerez i Juan
Grup Parlamentari Socialista
Andreu Alcover i Ordinas
Xico Tarrés i Marí
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Grup Parlamentari Podem Illes Balears
Aitor Morrás i Alzugaray
Grup Parlamentari M ÉS per M allorca
Joana Aina Campomar i Orell
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Josep Melià i Ques
Grup Parlamentari M ÉS per M enorca
Nel Martí i Llufriu
Grup Parlamentari M ixt
Sílvia Tur i Ribas
Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels
diputats i les diputades.
En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 3 de març de 2016, es
procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials
i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics dels diputats i les diputades, corresponents a la Sra.
Marta Maicas i Ortiz i al Sr. Alberto Jarabo i Vicente, a les
quals podeu accedir a través dels enllaços corresponents:
Marta Maicas i Ortiz
Alberto Jarabo i Vicente
Palma, a 3 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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