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pel Servei públic de Mediació Familiar a Menorca el 2015. 1552

CT) RGE núm. 3513/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar per derivació judicial a Menorca el 2015. 1552

CU) RGE núm. 3514/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a la sessió informativa a Menorca el 2015. 1552

CV) RGE núm. 3515/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb acord a Menorca el 2015. 1552

CW) RGE núm. 3516/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar a Eivissa i Formentera el 2011. 1552

CX) RGE núm. 3517/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar per derivació judicial a Eivissa i Formentera el 2011. 1553
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CY) RGE núm. 3518/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a la sessió informativa a Eivissa i Formentera el 2011. 1553

CZ) RGE núm. 3519/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb acord a Eivissa i Formentera el 2011. 1553

DA) RGE núm. 3520/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar a Eivissa i Formentera el 2012. 1553

DB) RGE núm. 3521/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar per derivació judicial a Eivissa i Formentera el 2012. 1553

DC) RGE núm. 3522/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a la sessió informativa a Eivissa i Formentera el 2012. 1553

DD) RGE núm. 3523/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb acord a Eivissa i Formentera el 2012. 1554

DE) RGE núm. 3524/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar a Eivissa i Formentera el 2013. 1554

DF) RGE núm. 3525/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar per derivació judicial a Eivissa i Formentera el 2013. 1554

DG) RGE núm. 3526/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a la sessió informativa a Eivissa i Formentera el 2013. 1554

DH) RGE núm. 3527/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb acord a Eivissa i Formentera el 2013. 1554

DI) RGE núm. 3528/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar a Eivissa i Formentera el 2014. 1554

DJ) RGE núm. 3529/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar per derivació judicial a Eivissa i Formentera el 2014. 1555

DK) RGE núm. 3530/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a la sessió informativa a Eivissa i Formentera el 2014. 1555

DL) RGE núm. 3531/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb acord a Eivissa i Formentera el 2014. 1555

DM) RGE núm. 3532/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar a Eivissa i Formentera el 2015. 1555

DN) RGE núm. 3533/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar per derivació judicial a Eivissa i Formentera el 2015. 1555

DO) RGE núm. 3534/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a la sessió informativa a Eivissa i Formentera el 2015. 1555

DP) RGE núm. 3535/16, de la diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats

pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb acord a Eivissa i Formentera el 2015. 1556

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 3640/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reacció del Ministeri

d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient després de la reunió mantinguda amb el conseller de Medi Ambient. 1556

B) RGE núm. 3642/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cas Multimèdia.

1556

C) RGE núm. 4049/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mitjans de reforç del servei

d'urgències de l'Hospital de Formentera. 1556
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D) RGE núm. 4050/16, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a urgències Can Misses. 1556

E) RGE núm. 4052/16 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 4087/16), del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a publicació de les despeses del Govern. 1557

F) RGE núm. 4059/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de la llei de

transparència. 1557

G) RGE núm. 4069/16, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de les

iniciatives relatives a les competències que té adscrites la Conselleria de Presidència. 1557

H) RGE núm. 4070/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a àrees de gestió de la

Conselleria de Presidència. 1557

I) RGE núm. 4071/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al manteniment del

Departament d'Afers Exteriors per part de la Generalitat de Catalunya. 1557

J) RGE núm. 4072/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'emissari de

Talamanca. 1557

K) RGE núm. 4073/16, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord del Consell

Consultiu en relació amb el projecte de reforma d'aquest. 1558

L) RGE núm. 4074/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat pública del conseller

de Presidència. 1558

M) RGE núm. 4075/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de promoció

turística. 1558

N) RGE núm. 4080/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a oficina

anticorrupció. 1558

O) RGE núm. 4081/16, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Palau de Congressos.

1558

P) RGE núm. 4082/16, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a auditoria

del deute. 1558

Q) RGE núm. 4083/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a peonades als

hospitals públics. 1558

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3582/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a viatge a l'illa de Quios, davant

la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. 1559

B) RGE núm. 3586/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del programa "Dues

voltes", davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. 1559

C) RGE núm. 3587/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contraprestació per

retransmetre la gala de lliurament dels Premis 31 de desembre, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. 1559

D) RGE núm. 3588/16, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex d'audiència d'IB3,

davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. 1559

E) RGE núm. 3589/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos comercials, davant

la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. 1559

F) RGE núm. 3592/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a nou model d'EPRTVIB,

davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. 1560

G) RGE núm. 3593/16, de la diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa "Dues Voltes",

davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. 1560
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H) RGE núm. 3594/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores previstes a la web

d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. 1560

I) RGE núm. 3595/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política envers la laïcitat i

l'aconfessionalitat, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. 1560

J) RGE núm. 3596/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a convocatòries

de persona directiu per l'EPRTVIB publicades al BOIB de 8 de març de 2016 (1), davant la Comissió de Control parlamentari sobre

la RTVIB. 1560

K) RGE núm. 3597/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a convocatòries

de persona directiu per l'EPRTVIB publicades al BOIB de 8 de març de 2016 (2), davant la Comissió de Control parlamentari sobre

la RTVIB. 1560

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 3580/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució a la situació de María Teresa Gregorio Roig i la seva filla

(procediment d'urgència). 1561

B) RGE núm. 3626/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la transició energètica, l'autoconsum i l'eficiència

energètica. 1562

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3361/16, dels Grups Parlamentaris Socialista i  MÉS per Menorca, relativa a revisió de la Declaració d'Obligacions

de Servei Públic a la ruta Menorca/Madrid, davant la Comissió de Turisme. 1564

B) RGE núm. 3373/16, dels Grups Parlamentaris Mixt i Socialista, relativa a cobrament de l'impost per al turisme sostenible a ports

i aeroports i l'exempció als residents de les Illes Balears del seu pagament, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 1565

C) RGE núm. 3474/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i Socialista, relativa a la inversió de 16 milions d'euros en la

millora i l'adequació del port de Ciutadella de Menorca, davant la Comissió de Turisme. 1565

D) RGE núm. 3623/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impuls a la formació universitària de l'escola d'Hoteleria de les Illes

Balears, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 1566

E) RGE núm. 3625/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a implementacions bàsiques als centres

d'ensenyament de persones adultes (CEPA), davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 1567

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 5020/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a agilitar els expedients de la Comissió Balear de Medi Ambient. 1568

B) A la Pregunta RGE núm. 5021/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,

relativa a Comissió Balear de Medi Ambient. 1568

C) A la Pregunta RGE núm. 10167/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

menors realitzats per Semilla el 2014. 1569

D) A la Pregunta RGE núm. 10168/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

menors realitzats per Semilla el 2013. 1569

E) A la Pregunta RGE núm. 10169/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

menors realitzats per Semilla el 2012. 1569

F) A la Pregunta RGE núm. 10170/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

menors realitzats per Semilla el 2011. 1569

G) A les Preguntes RGE núm. 10171/15 a 10174/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,

relatives a altes i baixes de personal a Semilla el 2014, el 2013, el 2012 i el 2011. 1570
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H) A la Pregunta RGE núm. 10257/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i

baixes de personal al Consorci de la Fauna de les Illes Balears el 2014. 1570

I) A la Pregunta RGE núm. 10258/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i

baixes de personal al Consorci de la Fauna de les Illes Balears el 2013. 1570

J) A la Pregunta RGE núm. 10259/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i

baixes de personal al Consorci de la Fauna de les Illes Balears el 2012. 1571

K) A la Pregunta RGE núm. 10260/15, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i

baixes de personal al Consorci de la Fauna de les Illes Balears el 2011. 1571

L) A les Preguntes RGE núm. 10930/15 a 10933/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relatives

a cursos SOIB (1 a 4). 1571

M) A la Pregunta RGE núm. 10934/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cursos

SOIB, 5. 1571

N) A les Preguntes RGE núm. 10938/15 a 10941/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt,

relatives a cursos SOIB (9 a 12). 1572

O) A la Pregunta RGE núm. 10942/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cursos

SOIB, 13. 1572

P) A la Pregunta RGE núm. 10944/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cursos

SOIB, 15. 1572

Q) A les Preguntes RGE núm. 10957/15 a 10960/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relatives

a cursos oferts 2015 (1 a 4). 1572

R) A les Preguntes RGE núm. 10961/15 a 10964/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relatives

a cursos oferts 2015 (5 a 8). 1572

S) A les Preguntes RGE núm. 10965/15 a 10968/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relatives

a cursos oferts 2016 (1 a 4). 1572

T) A la Pregunta RGE núm. 359/16, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,

relativa a informes de recursos hídrics. 1572

U) A la Pregunta RGE núm. 372/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cooperació

amb altres entitats i administracions públiques amb presència a les Illes Balears. 1573

V) A la Pregunta RGE núm. 373/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per

reforçar relacions, cercar consensos i impulsar la democràcia. 1573

W) A la Pregunta RGE núm. 378/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de

participació ciutadana. 1573

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 3637/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de

Salut, sobre els procediments que es duran a terme per tornar obrir els quiròfans a la tarda als hospitals de la nostra comunitat. 1574

B) RGE núm. 4084/16, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relatiu a solAlicitud de

compareixença urgent del Magnífic i ExcelAlentíssim Rector de la UIB, sobre la creació de la facultat de medicina de la Universitat de

les Illes Balears. 1574

3.17. INFORMACIÓ

A) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 8426/15 i obertura del termini de presentació d 'esmenes.

1574

B) Creació d'una ponència específica per tractar totes les qüestions relacionades amb un nou règim especial. 1574
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C) Substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 3463/16 i 3459/16.

1575

D) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes. 1575

E) Criteri del Govern de les Illes Balears respecte de la presa en consideració i la tramitació de la Proposició de llei RGE núm.

2009/16, de derogació de l'article 1 de la Llei 6/2012, de 6 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat

de Palma de Mallorca. 1575

F) No tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 10607/15, de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de

setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció a la maternitat. 1575
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2757/16

(rectificada amb l'escrit RGE núm. 2812/16), del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a creació d'una

facultat de medicina.

Actuà com a interpelAlant la diputada Laura Camargo i

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

el conseller d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica

i de contrarèplica.

Palma, 15 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a

continuació:

A) 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, que contestà la

consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. 

B) 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, que

contestà la consellera de Participació, Transparència i Cultura.

C) 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, que contestà el conseller de

Presidència. 

D) 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,

que contestà el conseller d'Educació i Universitat. 

E) RGE núm. 3147/16, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a assetjament

sexual a l'àmbit laboral, que contestà el conseller de Treball,

Comerç i Indústria.

F) RGE núm. 3148/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dies de

maternitat, que contestà el conseller de Treball, Comerç i

Indústria.

G) RGE núm. 3124/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a assetjament a través de

les xarxes socials, que contestà el conseller d'Educació i

Universitat.  

H) 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, que

contestà la consellera de Salut.

I) 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, que contestà la consellera de Salut.

J) RGE núm. 3286/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a monòlit del Parc de Sa

Faixina, que contestà la presidenta del Govern de les Illes

Balears.

K) RGE núm. 3132/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del

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

a pacte educatiu, que contestà la presidenta del Govern de les

Illes Balears.

L) RGE núm. 3149/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a escletxa salarial, que contestà la presidenta del Govern de les

Illes Balears.

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, que

contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 15 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març de 2016, rebutjà les esmenes a la totalitat de devolució

RGE núm. 368/16,  del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears; 1584/16, del Grup Parlamentari Popular; i

1588/16, del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía) al Projecte de llei RGE núm. 10607/15, de

derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual

s'estableix i regula la protecció a la maternitat, amb el resultat

següent: vots emesos 49, vots a favor 20, vots en contra 29 i

abstencions 0.
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Palma, a 15 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març de 2016, rebutjà la Moció RGE núm. 3011/16, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per fer front

als efectes de la sequera, amb el resultat següent: 

Punts 1, 2 i 4: vots emesos 49, vots a favor 20, vots en contra

29 i abstencions 0.

Punt 3: vots emesos 49, vots a favor 17, vots en contra 29 i

abstencions 3.

Palma, a 15 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Declaració Institucional de 8 de març, Dia Internacional

de la Dona, Per unes Illes Balears 50-50 el 2030, fem la passa.

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

8 de març de 2016, aprovà per assentiment la declaració

institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 15 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració institucional el 8 de març 

Dia Internacional de la Dona 

Per unes Illes Balears 50-50 el 2030, fem la passa

Commemorem el 8 de març amb el caràcter festiu i

reivindicatiu que el Dia Internacional de les Dones comporta.

Aquest any fem nostre el concepte de Nacions Unides sobre

igualtat substantiva que consisteix a convertir la igualtat

nominal de les nostres lleis en igualtat real.

Per aconseguir-la, cal actuar en tres esferes

interrelacionades: corregir la situació socioeconòmica, lluitar

contra els estereotips masclistes i totes les manifestacions de

violència de gènere i treballar per l'enfortiment de la

representativitat i de la participació de les dones. Per

aconseguir la igualtat substantiva, no només és necessari fer

més sinó també fer-ho millor, implicant el conjunt de les

institucions i de la societat.

Cada 8 de març constatam que hi ha hagut importants

avanços legislatius en les darreres dècades, com la Llei 1/2004,

de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la

violència de gènere, o la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,

per a igualtat efectiva de dones i homes; canvis legislatius que

han propiciat canvis socials, però encara queda molt per fer per

aconseguir una igualtat real entre homes i dones. Es plantegen

polítiques, accions i estratègies per a la igualtat de gènere,

perquè es reconeix que les societats més fortes, segures i

pròsperes són aquelles en què hi ha una major igualtat de

gènere i en què les dones estan apoderades socialment i

econòmicament.

L'estratègia a seguir es coneix des de fa temps. En primer

lloc, ser conscients que la igualtat de gènere no és una qüestió

d'homes i dones sinó que és una qüestió de drets humans, i que

el fet que hi hagi violència contra les dones i que aquestes

siguin discriminades en qualsevol àmbit de la vida pública i

privada és una violació dels drets humans que no podem seguir

tolerant ni mirant cap a una altra banda.

En segon lloc, cal tenir objectius per seguir una acció

transformadora que permeti assolir la igualtat real de gènere, i

això és el que s'està plantejant a nivell mundial des de Nacions

Unides amb la campanya "Per un planeta 50-50 el 2030: fem la

passa per la igualtat de gènere". Fer passes significa fer camí i

anar assolint fites. Aquestes són les que es proposen per un

planeta 50-50 el 2030:

- Adoptar noves lleis i examinar, revisar i implementar les

existents per promoure la igualtat de gènere.

- Actualitzar o establir nous plans d'acció, estratègies i

polítiques sobre la igualtat de gènere.

- Millorar el lideratge i la participació de les dones en tots

els nivells de la presa de decisions.

- Prevenir i escometre les normes socials i els estereotips

que perpetuen la desigualtat de gènere, la discriminació i la

violència masclista.

- Organitzar campanyes de mobilització pública i

sensibilització per promoure la igualtat de gènere.

- Invertir en la igualtat de gènere a nivell autonòmic,

nacional i internacional.

Ara és un moment crític en la lluita per la igualtat de

gènere. Les lleis són imprescindibles però no basten, són

necessàries polítiques i accions coordinades, decidides i

eficaces, i així ho constatem any rere any en aquest hemicicle.

Per això, fem la passa i posem-nos fites.

Volem una societat d'homes i dones que puguin somniar a

fer realitat els seus projectes vitals, els seus projectes

professionals, que tinguin la possibilitat de decidir què volen

estudiar, on volen viure, quin tipus de família volen construir,

a qui volen estimar, com volen aconseguir la seva felicitat. 
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El 2030 ha de ser aquesta fita per a tothom i per això el

Parlament de les Illes Balears fa seus els objectius de la

campanya internacional de les Nacions Unides i insta totes les

institucions a adherir-s'hi mirant cap endavant, treballant per

unes Illes Balears 50-50. Esperem que d'aquí a quinze anys

puguem afirmar que no només parlem de les dones sinó que

hem pres mesures a favor de les dones, que és el mateix que

prendre mesures a favor de tota la humanitat.

Ordre de Publicació

B)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 2829/16.

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

dia 8 de març de 2016, quedà decaiguda, d'acord amb l'article

165.4 del Reglament de la cambra, la pregunta esmentada,

presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup

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

llista d'espera d'amarraments, atès que el Govern de les Illes

Balears en solAlicità un segon ajornament (RGE núm. 3380/16).

Palma, a 15 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 3133/16.

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

dia 8 de març de 2016, quedà ajornada, a petició del Govern de

les Illes Balears (RGE núm. 3380/16), la pregunta esmentada,

presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a direcció de les oficines de

l'IBAVI.

Palma, a 15 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 3146/16.

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

dia 8 de març de 2016, no es debaté la pregunta esmentada,

presentada pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a violència

masclista, atès que el diputat esmentat en solAlicità la retirada

amb l'escrit RGE núm. 3382/16.

Palma, a 15 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

8426/15, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del

règim especial de les Illes Balears.

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

dia 8 de març de 2016, es prengué a consideració, per

assentiment, la proposició de llei esmentada.

Palma, a 15 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 3 de març de 2016, procedí a debatre el text

de la Proposició no de llei RGE núm. 1428/16, relativa a

incorporació del vehicle privat en el descompte de resident en

el transport marítim, i quedà aprovada, per unanimitat, la

següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Foment a modificar la normativa en matèria de descompte de

resident per tal d’incorporar a la bonificació vigent del 50% en

el transport marítim entre els ports de les Illes Balears i els de

l’Estat espanyol, la tarifa a pagar pels ciutadans i les ciutadanes

residents a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera per viatjar

amb el seu vehicle particular.

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

Foment a modificar la normativa en matèria de descompte de

resident per tal d’incorporar en el tram de bonificació vigent,

per part dels pressuposts generals de l’Estat, del 25% en el

transport marítim entre els ports de les Illes Balears, el 50% de

la tarifa a pagar pels ciutadans i les ciutadanes residents a

Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera per viatjar amb el seu

vehicle particular.

3. El Parlament de les Illes Balears insta una vegada més el

Ministeri de Foment a assumir a càrrec dels pressuposts

generals de l’Estat, el 25% del descompte de resident que ara

abona el Govern de les Illes Balears en el transport marítim

entre illes.

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

Foment a estudiar i consensuar amb el Govern de les Illes

Balears, els consells insulars i les entitats socials i econòmiques
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més rellevants de cadascuna de les illes de l’arxipèlag balear,

la idoneïtat de l’actual sistema de descompte de resident i les

possibles alternatives a aquest per tal d’afavorir el dret a la

connectivitat dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears

i la igualtat d’oportunitats.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2016.

La secretària en funcions de la comissió:

Sandra Fernández i Herranz.

La presidenta de la comissió:

Isabel Oliver i Sagreras.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 9 de març de 2016, procedí a debatre el text de

la Proposició no de llei RGE núm. 2451/16, relativa a reforç

del 061 a Eivissa, amb l'esmenta RGE núm. 3421/16, i quedà

aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Balears a incloure dins les bases del nou concurs de transport

sanitari urgent la dotació d’una tercera unitat del SAMU 061

per a l’illa d’Eivissa que reforci el municipi de Santa Eulàlia

principalment els mesos d’estiu.

A la seu del Parlament, 15 de març de 2016.

La secretària de la comissió:

Marta Maicas i Ortiz.

El president de la comissió:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 10 de març de 2016, procedí a debatre el text

de la Proposició no de llei RGE núm. 1945/16, relativa a

rebuig a la gestió del programa d'IMSERSO, i quedà aprovada

la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears reprova la gestió del

Govern d’Espanya en el concurs per a l’adjudicació del

programa de viatges de l’IMSERSO pels greus perjudicis que

ha suposat per a les Illes Balears, i molt especialment per a

l’illa d’Eivissa, i l’insta a prendre les mesures que siguin

necessàries per assegurar que finalment es podrà realitzar la

totalitat dels viatges previstos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern

d’Espanya perquè faci una revisió d’aquesta adjudicació davant

el greu perjudici que suposa per a les Illes Balears en general,

i per a Eivissa en particular, per tal de restituir l’ocupació quant

a usuaris i durada, almenys en les condicions que van tenir als

darrers quatre anys que va durar l’anterior adjudicació.

A la seu del Parlament, 15 de març de 2016.

El secretari en funcions de la comissió:

Alberto Jarabo i Vicente.

La presidenta de la comissió:

Isabel Oliver i Sagreras.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.

10274/15, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de

la funció pública de la CAIB amb mesures de recuperació i

foment de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de

2016, procedí a l'elaboració el dictamen de la proposició de llei

esmentada.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

dia 16 de març de 2016, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3633/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a creació d'una facultat de medicina,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2757/16.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Podem

Illes Balears presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

2757/16, relativa a creació d'una facultat de medicina, la moció

següent.

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

Balears que atengui les recomanacions de l'Organització

Mèdica ColAlegial d 'Espanya (OMC), la Federació

d'Associacions Científiques Mèdiques Espanyoles (FACME),

la Condeferació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), la

Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), la

Conferència Nacional de Degans de Facultats de Medicina
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(CNDFM), el Consell Nacional d'Especialitats en Ciències de

la Salut (CNECS), el Consell Estatal d'Estudiants de Medicina

(CEEM) i la gran majoria de la societat balear, suspenent

l'engegada d'una facultat de medicina en les Illes Balears.

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

Balears a destinar els fons que pretén desviar d'altres finalitats

per al finançament de la facultat de medicina així com els

estalvis del Govern en altres epígrafs del pressupost 2016, a

projectes que serveixen a les necessitats urgents de la societat

Balear, entre d'altres, els següents:

a) Disminució de les llista d'espera de la sanitat balear amb

la contractació de més personal sociosanitari, particularment de

personal sociosanitari que s’hagi vist obligat a emigrar a

l'estranger.

b) Eliminació del dèficit i altres mancances actuals en el

finançament de la UIB.

c) Engegada d'un sistema eficaç de beques d'estudi que

permeti als estudiants balears, amb les acreditacions

necessàries, a cursar estudis superiors de qualsevol disciplina

acadèmica (no només medicina) a universitats de fora de les

nostres illes.

d) Increment dels fons destinats a la R+D+i.

e) Eliminació de la pobresa farmacològica.

Palma, a 11 de març de 2016.

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 16 de març de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3319/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Mallorca 2011.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2011 a Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

B)

RGE núm. 3320/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Menorca 2011.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2011 a Menorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

C)

RGE núm. 3321/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Eivissa 2011.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2011 a Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

D)

RGE núm. 3322/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Formentera 2011.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2011 a Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

E)

RGE núm. 3323/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Mallorca 2012.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2012 a Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

F)

RGE núm. 3324/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Menorca 2012.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2012 a Menorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

G)

RGE núm. 3325/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Eivissa 2012.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2012 a Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

H)

RGE núm. 3326/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Formentera 2012.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2012 a Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

I)

RGE núm. 3327/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Mallorca 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2013 a Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

J)

RGE núm. 3328/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Menorca 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2013 a Menorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

K)

RGE núm. 3329/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Eivissa 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2013 a Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.
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L)

RGE núm. 3330/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Formentera 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2013 a Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

M)

RGE núm. 3331/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Mallorca 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2014 a Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

N)

RGE núm. 3332/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Menorca 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2014 a Menorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

O)

RGE núm. 3333/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Eivissa 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2012 a Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

P)

RGE núm. 3334/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Formentera 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2012 a Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

Q)

RGE núm. 3335/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Mallorca 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2015 a Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

R)

RGE núm. 3336/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Menorca 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2015 a Menorca?
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Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

S)

RGE núm. 3337/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Eivissa 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2015 a Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

T)

RGE núm. 3338/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació

d'habitatges a Formentera 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'ajudes i el corresponent import per a la

rehabilitació d'habitatges concedit pel Govern de les Illes

Balears durant l'any 2015 a Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

U)

RGE núm. 3339/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Mallorca 2011.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2011 a Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

V)

RGE núm. 3340/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Mallorca 2012.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2012 a Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

W)

RGE núm. 3341/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Mallorca 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2013 a Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

X)

RGE núm. 3342/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Mallorca 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2014 a Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

Y)

RGE núm. 3343/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Mallorca 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2015 a Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

Z)

RGE núm. 3344/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Menorca 2011.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2011 a Menorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AA)

RGE núm. 3345/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Menorca 2012.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2012 a Menorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AB)

RGE núm. 3346/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Menorca 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2013 a Menorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AC)

RGE núm. 3347/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Menorca 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2014 a Menorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AD)

RGE núm. 3348/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Menorca 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2015 a Menorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AE)

RGE núm. 3349/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Eivissa 2011.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2011 a Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AF)

RGE núm. 3350/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Eivissa 2012.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2012 a Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AG)

RGE núm. 3351/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Eivissa 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2013 a Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AH)

RGE núm. 3352/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Eivissa 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2014 a Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AI)

RGE núm. 3353/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Eivissa 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2015 a Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AJ)

RGE núm. 3354/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Formentera 2011.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2011 a Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AK)

RGE núm. 3355/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Formentera 2012.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2012 a Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AL)

RGE núm. 3356/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Formentera 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2013 a Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AM)

RGE núm. 3357/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Formentera 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2014 a Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AN)

RGE núm. 3358/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

protegits a Formentera 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges protegits promoguts pel

Govern de les Illes Balears durant l'any 2015 a Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

AO)

RGE núm. 3427/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pressupost per instalAlacions a centres educatius de Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el pressupost de la Conselleria d'Educació per

corregir les deficiències de les instalAlacions dels centres

educatius públics i privats de Menorca?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AP)

RGE núm. 3428/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pressupost per instalAlacions a centres educatius 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.

Quin és el pressupost de la Conselleria d'Educació per

corregir les deficiències de les instalAlacions dels centres

educatius públics i privats de Mallorca?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AQ)

RGE núm. 3429/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pressupost per instalAlacions a centres educatius 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.

Quin és el pressupost de la Conselleria d'Educació per

corregir les deficiències de les instalAlacions dels centres

educatius públics i privats d'Eivissa?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AR)

RGE núm. 3430/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pressupost per instalAlacions a centres educatius 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.

Quin és el pressupost de la Conselleria d'Educació per

corregir les deficiències de les instalAlacions dels centres

educatius públics i privats de Formentera?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AS)

RGE núm. 3431/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions urgents per a instalAlacions a centres educatius de

Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin són les actuacions més urgents en matèria d'esmenar

deficiències de les instalAlacions dels centres educatius públics

i privats de Menorca?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AT)

RGE núm. 3432/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions urgents per a instalAlacions a centres educatius de

Mallorca.
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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 són les actuacions més urgents en matèria d'esmenar

deficiències de les instalAlacions dels centres educatius públics

i privats de Mallorca?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AU)

RGE núm. 3433/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions urgents per a instalAlacions a centres educatius

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.

Quin són les actuacions més urgents en matèria d'esmenar

deficiències de les instalAlacions dels centres educatius públics

i privats d'Eivissa?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AV)

RGE núm. 3434/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions urgents per a instalAlacions a centres educatius 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.

Quin són les actuacions més urgents en matèria d'esmenar

deficiències de les instalAlacions dels centres educatius públics

i privats de Formentera?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AW)

RGE núm. 3435/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions dutes a terme per a instalAlacions a centres

educatius de Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin són les actuacions que ha fet fins ara la Conselleria

d'Educació per corregir deficiències de les instalAlacions dels

centres educatius públics i privats a Menorca?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AX)

RGE núm. 3436/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions dutes a terme per a instalAlacions a centres

educatius 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.

Quin són les actuacions que ha fet fins ara la Conselleria

d'Educació per corregir deficiències de les instalAlacions dels

centres educatius públics i privats a Mallorca?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AY)

RGE núm. 3437/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions dutes a terme per a instalAlacions a centres

educatius 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.

Quin són les actuacions que ha fet fins ara la Conselleria

d'Educació per corregir deficiències de les instalAlacions dels

centres educatius públics i privats a Eivissa?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

AZ)

RGE núm. 3438/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions dutes a terme per a instalAlacions a centres

educatius 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.

Quin són les actuacions que ha fet fins ara la Conselleria

d'Educació per corregir deficiències de les instalAlacions dels

centres educatius públics i privats a Formentera?
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Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

BA)

RGE núm. 3439/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

corregir deficiències a instalAlacions de centres educatius de

Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la priorització per corregir deficiències de les

instalAlacions dels centres educatius públics i privats a partir

d'ara a Menorca?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

BB)

RGE núm. 3440/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

corregir deficiències a instalAlacions de centres educatius 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.

Quina és la priorització per corregir deficiències de les

instalAlacions dels centres educatius públics i privats a partir

d'ara a Mallorca?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

BC)

RGE núm. 3441/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

corregir deficiències a instalAlacions de centres educatius

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.

Quina és la priorització per corregir deficiències de les

instalAlacions dels centres educatius públics i privats a partir

d'ara a Eivissa?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

BD)

RGE núm. 3442/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

corregir deficiències a instalAlacions de centres educatius 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.

Quina és la priorització per corregir deficiències de les

instalAlacions dels centres educatius públics i privats a partir

d'ara a Formentera?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

BE)

RGE núm. 3443/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

projecte de l'estació de bombeig de la depuradora d'Es

Migjorn Gran.

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 Medi Ambient iniciar la

redacció del projecte de l'estació de bombeig de la depuradora

d'Es Migjorn Gran?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

BF)

RGE núm. 3444/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

clavegueram de les aigües pluvials al municipi d'Alaior.

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.

Té previst la Conselleria de Medi Ambient alguna actuació

per separar de la xarxa de clavegueram de les aigües pluvials al

municipi d'Alaior?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.
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BG)

RGE núm. 3445/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Consorci del Pati de Sa Lluna.

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.

Té previst la Conselleria de Turisme colAlaborar amb el

Consell de Menorca i l'Ajuntament d'Alaior per tal de tornar a

posar en funcionament el Consorci del Pati de Sa Lluna que el

Partit Popular va eliminar?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

BH)

RGE núm. 3452/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a transferències per la Llei de capitalitat.

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 són les transferències econòmiques que s'han fet a

Palma per la Llei de capitalitat, anuals, des de 2013?

Palma, a 8 de març de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

BI)

RGE núm. 3476/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Mallorca

el 2011.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2011?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BJ)

RGE núm. 3477/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Mallorca el 2011.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2011, quants han estat per

derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BK)

RGE núm. 3478/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Mallorca el 2011.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2011, quants s'han

exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BL)

RGE núm. 3479/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Mallorca el 2011.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2011, quants han acabat

amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.
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BM)

RGE núm. 3480/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Mallorca

el 2012.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2012?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BN)

RGE núm. 3481/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Mallorca el 2012.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2012, quants han estat per

derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BO)

RGE núm. 3482/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Mallorca el 2012.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2012, quants s'han

exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BP)

RGE núm. 3483/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Mallorca el 2012.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2012, quants han acabat

amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BQ)

RGE núm. 3484/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Mallorca

el 2013.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2013?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BR)

RGE núm. 3485/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Mallorca el 2013.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2013, quants han estat per

derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.
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BS)

RGE núm. 3486/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Mallorca el 2013.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2013, quants s'han

exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BT)

RGE núm. 3487/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Mallorca el 2013.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2013, quants han acabat

amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BU)

RGE núm. 3488/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Mallorca

el 2014.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2014?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BV)

RGE núm. 3489/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Mallorca el 2014.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2014, quants han estat per

derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BW)

RGE núm. 3490/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Mallorca el 2014.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2014, quants s'han

exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BX)

RGE núm. 3491/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Mallorca el 2014.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2014, quants han acabat

amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.
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BY)

RGE núm. 3492/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Mallorca

el 2015.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2015?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

BZ)

RGE núm. 3493/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Mallorca el 2015.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2015, quants han estat per

derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CA)

RGE núm. 3494/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Mallorca el 2015.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2015, quants s'han

exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CB)

RGE núm. 3495/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Mallorca el 2015.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Mallorca l'any 2015, quants han acabat

amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

   

CC)

RGE núm. 3496/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Menorca

el 2011.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2011?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CD)

RGE núm. 3497/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Menorca el 2011.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2011, quants han estat per

derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.
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CE)

RGE núm. 3498/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Menorca el 2011.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2011, quants s'han

exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CF)

RGE núm. 3499/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Menorca el 2011.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2011, quants han acabat

amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CG)

RGE núm. 3500/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Menorca

el 2012.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2012?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CH)

RGE núm. 3501/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Menorca el 2012.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2012, quants han estat per

derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CI)

RGE núm. 3502/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Menorca el 2012.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2012, quants s'han

exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CJ)

RGE núm. 3503/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Menorca el 2012.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2012, quants han acabat

amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.
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CK)

RGE núm. 3504/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Menorca

el 2013.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2013?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CL)

RGE núm. 3505/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Menorca el 2013.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2013, quants han estat per

derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CM)

RGE núm. 3506/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Menorca el 2013.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2013, quants s'han

exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CN)

RGE núm. 3507/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Menorca el 2013.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2013, quants han acabat

amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CO)

RGE núm. 3508/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Menorca

el 2014.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2014?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CP)

RGE núm. 3509/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Menorca el 2014.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2014, quants han estat per

derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CQ)

RGE núm. 3510/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Menorca el 2014.

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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Dels expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2014, quants s'han

exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CR)

RGE núm. 3511/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Menorca el 2014.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2014, quants han acabat

amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CS)

RGE núm. 3512/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Menorca

el 2015.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2015?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CT)

RGE núm. 3513/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Menorca el 2015.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2015, quants han estat per

derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CU)

RGE núm. 3514/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Menorca el 2015.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2015, quants s'han

exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CV)

RGE núm. 3515/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Menorca el 2015.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Menorca l'any 2015, quants han acabat

amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CW)

RGE núm. 3516/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Eivissa i

Formentera el 2011.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2011?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.
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CX)

RGE núm. 3517/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Eivissa i Formentera el 2011.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2011, quants

han estat per derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CY)

RGE núm. 3518/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Eivissa i Formentera el 2011.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2011, quants

s'han exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

CZ)

RGE núm. 3519/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Eivissa i Formentera el 2011.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2011, quants

han acabat amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DA)

RGE núm. 3520/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Eivissa i

Formentera el 2012.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2012?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DB)

RGE núm. 3521/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Eivissa i Formentera el 2012.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2012, quants

han estat per derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DC)

RGE núm. 3522/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Eivissa i Formentera el 2012.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2012, quants

s'han exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.
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DD)

RGE núm. 3523/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Eivissa i Formentera el 2012.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2012, quants

han acabat amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DE)

RGE núm. 3524/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Eivissa i

Formentera el 2013.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2013?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DF)

RGE núm. 3525/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Eivissa i Formentera el 2013.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2013, quants

han estat per derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DG)

RGE núm. 3526/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Eivissa i Formentera el 2013.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2013, quants

s'han exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DH)

RGE núm. 3527/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Eivissa i Formentera el 2013.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2013, quants

han acabat amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DI)

RGE núm. 3528/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Eivissa i

Formentera el 2014.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2014?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.
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DJ)

RGE núm. 3529/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Eivissa i Formentera el 2014.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2014, quants

han estat per derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DK)

RGE núm. 3530/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Eivissa i Formentera el 2014.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2014, quants

s'han exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DL)

RGE núm. 3531/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Eivissa i Formentera el 2014.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2014, quants

han acabat amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DM)

RGE núm. 3532/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar a Eivissa i

Formentera el 2015.

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 expedients ha gestionat el Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2015?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DN)

RGE núm. 3533/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar per

derivació judicial a Eivissa i Formentera el 2015.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2015, quants

han estat per derivació judicial?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

DO)

RGE núm. 3534/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar exhaurit a

la sessió informativa a Eivissa i Formentera el 2015.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2015, quants

s'han exhaurits a la sessió informativa?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.
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DP)

RGE núm. 3535/16, de la diputada María José Camps i

Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

gestionats pel Servei públic de Mediació Familiar acabats amb

acord a Eivissa i Formentera el 2015.

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 expedients gestionats pel Servei públic de Mediació

Familiar de la CAIB a Eivissa i Formentera l'any 2015, quants

han acabat amb acord?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 16 de març de 2016, ratifica l'admissió per delegació  de

les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple

següents.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3640/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reacció del

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient després

de la reunió mantinguda amb el conseller de Medi Ambient.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Com valora la reacció del Ministeri d'Agricultura,

Alimentació i Medi Ambient després de la reunió mantinguda

amb el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del

Govern de les Illes Balears?

Palma, a 14 de març de 2016.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 3642/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cas

Multimèdia.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del

presumpte desviament d'aproximadament 300.000 euros en

l'anomenat cas Multimèdia?

Palma, a 14 de març de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

Ordre de Publicació

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

dia 16 de març de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)

RGE núm. 4049/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a mitjans de reforç del servei

d'urgències 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 conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Amb quins mitjans es donarà compliment a l'acord que té el

Govern de reforçar el servei d'urgències de l'Hospital de

Formentera a partir del proper estiu?

Palma, a 15 de març de 2016.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

D)

RGE núm. 4050/16, de la diputada Maria Antònia Sureda

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

Balears, relativa a urgències 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 conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.
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Pensen fer qualque pla de prevenció per evitar la saturació

de les urgències en el nou Hospital Can Misses que es produeix

cada estiu i cada hivern?

Palma, a 15 de març de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

E)

RGE núm. 4052/16 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

4087/16), del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup

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

publicació de les despeses del Govern.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Té previst fer públiques les despeses dels membres de

l'executiu tal com estipula la Llei del bon govern?

Palma, a 15 de març de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

F)

RGE núm. 4059/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de la llei de

transparència.

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.

Sra. Camps, per què no publiquen les despeses de

representació dels consellers tal com requereixen la Llei estatal

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la

informació i bon govern?

Palma, a 16 de març de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

G)

RGE núm. 4069/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de

les iniciatives relatives a les competències que té adscrites la

Conselleria de Presidència.

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 quina raó el conseller de Presidència no defensa les

iniciatives relatives a les competències que té adscrites?

Palma, a 15 de març de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

H)

RGE núm. 4070/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a àrees de gestió

de la Conselleria de Presidència.

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 el conseller de Presidència que les àrees de

gestió de la seva conselleria responen a l'interès general?

Palma, a 15 de març de 2016.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

I)

RGE núm. 4071/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al manteniment

del Departament d'Afers Exteriors per part de la Generalitat

de Catalunya.

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.

Sr. Conseller de Presidència, dóna suport el Govern de les

Illes Balears a la Generalitat de Catalunya en el manteniment

del Departament d'Afers Exteriors?

Palma, a 15 de març de 2016.

El diputat:

Miquel Vidal i Vidal.

J)

RGE núm. 4072/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'emissari

de Talamanca.

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.

Pot informar el Govern de les Illes Balears en quina situació

es troba actualment la substitució de l'emissari de Talamanca?

Palma, a 15 de març de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.



1558 BOPIB núm. 37 - 18 de març de 2016

K)

RGE núm. 4073/16, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord del

Consell Consultiu en relació amb el projecte de reforma

d'aquest.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Presidència de l'acord

unànime del Consell Consultiu en contra del seu projecte de llei

de reforma d'aquest òrgan?

Palma, a 15 de març de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

L)

RGE núm. 4074/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat pública del

conseller de Presidència.

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 el Sr. Conseller de Presidència que l'activitat

pública que desenvolupa respon a les necessitats dels

ciutadans?

Palma, a 15 de març de 2016.

El diputat:

Antonio Gómez i Pérez.

M)

RGE núm. 4075/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de

promoció turística.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Com valora la política de promoció turística que du a terme

el seu govern?

Palma, a 15 de març de 2016.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

N)

RGE núm. 4080/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a oficina

anticorrupció.

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.

Té intenció de posar en marxa el Govern de les Illes Balears

l'oficina anticorrupció?

Palma, a 16 de març de 2016.

El diputat:

Alberto Jarabo i Vicente.

O)

RGE núm. 4081/16, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Palau de

Congressos.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Per quin motiu pensa que la gestió del Palau de Congressos

de Palma és millor que es faci de forma privada i no pública?

Palma, a 16 de març de 2016.

El diputat:

Carlos Saura i León.

P)

RGE núm. 4082/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a auditoria del deute.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quan es pena posar en marxa per part del Govern de les

Illes Balears l'auditoria del deute públic?

Palma, a 16 de març de 2016.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

Q)

RGE núm. 4083/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

peonades als hospitals públics.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada



BOPIB núm. 37 - 18 de març de 2016 1559

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quins controls es fan sobre les denominades "peonades"

dels professionals sanitaris als hospitals públics?

Palma, a 16 de març de 2016.

La diputada:

Marta Maicas i Ortiz.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 10 de març de 2016, admet a tràmit

les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant aquesta

comissió següents.

Palma, a 10 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3582/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a viatge a l'illa de Quios,

davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

En quines condicions, contractuals i professionals es

produirà el recent viatge a l'illa de Quios d'un equip d'IB3?

Palma, a 10 de març de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

B)

RGE núm. 3586/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del

programa "Dues voltes", davant la Comissió de Control

parlamentari sobre la RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

Quin cost té per a la radiotelevisió pública el programa

"Dues voltes"?

Palma, a 10 de març de 2016.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

C)

RGE núm. 3587/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

contraprestació per retransmetre la gala de lliurament dels

Premis 31 de desembre, davant la Comissió de Control

parlamentari sobre la RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

Es va solAlicitar alguna contraprestació per retransmetre la

gala de lliurament dels Premis 31 de desembre de l'Obra

Cultural Balear celebrada el mes de desembre de 2015?

Palma, a 10 de març de 2016.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

D)

RGE núm. 3588/16, de la diputada María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex

d'audiència d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari

sobre la RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

Com valora els índexs d'audiència d'IB3 d'aquests darrers

mesos?

Palma, a 10 de març de 2016.

La diputada:

María José Ribas i Ribas.

E)

RGE núm. 3589/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos comercials,

davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

Quins objectius d'ingressos comercials té previst obtenir

durant l'any 2016?

Palma, a 10 de març de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.
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F)

RGE núm. 3592/16, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a nou model

d'EPRTVIB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre

la RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

A la seva primera compareixença va formular la intenció de

fer evolucionar el model de l'EPRTVIB cap a la distribució

multicanal de continguts audiovisuals. Quin és el calendari i les

fites prevists per a la implementació d'aquest model?

Palma, a 10 de març de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

G)

RGE núm. 3593/16, de la diputada Pilar Costa i Serra, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa "Dues

Voltes", davant la Comissió de Control parlamentari sobre la

RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

Quina valoració fa el director general d'IB3 sobre el nou

programa televisiu d'actualitat "Dues Voltes"?

Palma, a 10 de març de 2016.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

H)

RGE núm. 3594/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores previstes a

la web d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari

sobre la RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

Quines millores es tenen previstes a la web d'IB3, en

concret a la secció "A la carta" per tal d'acabar amb les

deficiències actuals?

Palma, a 10 de març de 2016.

La diputada:

Sílvia Cano i Juan.

I)

RGE núm. 3595/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a política envers la

laïcitat i l'aconfessionalitat, davant la Comissió de Control

parlamentari sobre la RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

Quina política envers la laïcitat i l'aconfessionalitat marcada

a la Constitució pensa la nova direcció dur a terme?

Palma, a 10 de març de 2016.

La diputada:

Sílvia Cano i Juan.

J)

RGE núm. 3596/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

convocatòries de persona directiu per l'EPRTVIB publicades

al BOIB de 8 de març de 2016 (1), davant la Comissió de

Control parlamentari sobre la RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

Considera adequat que a les darreres convocatòries

publicades al BOIB de 8 de març s'equipari el requisit de

titulació universitària al mateix nivell que l'experiència

professional sense que constin al barem de la puntuació per

diplomatura, llicenciatura, màster, postgrau, CAP, com sí es fa

a moltes altres convocatòries de la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 10 de març de 2016.

El diputat:

Alberto Jarabo i Vicente.

K)

RGE núm. 3597/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

convocatòries de persona directiu per l'EPRTVIB publicades

al BOIB de 8 de març de 2016 (2), davant la Comissió de

Control parlamentari sobre la RTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió.

Considera adequat que a les darreres convocatòries

publicades al BOIB de 8 de març per cobrir llocs directius no

es requereixi acreditar coneixements de llengua catalana

mitjançant, com a mínim, el certificat de coneixements

lingüístics C1?
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Palma, a 10 de març de 2016.

El diputat:

Alberto Jarabo i Vicente.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 16 de març de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3580/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a solució a la situació de María Teresa Gregorio Roig

i la seva filla (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 Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la situació

d'extrema necessitat que pateix María Teresa Gregorio Roig, es

fa necessari un pronunciament de la cambra per tal que li sigui

atorgat a ella i a la seva filla el salconduit.

La gestació per substitució o maternitat subrogada és un

acord de voluntats en virtut de les quals una dona accepta

portar en el seu ventre un nen per encàrrec d'una altra persona

o d'una parella, amb el compromís que, una vegada portat a

terme l'embaràs, lliurarà a aquella o a aquells/es el nounat,

renunciant a la filiació que pogués correspondre-li sobre el fill

així gestat.

Al nostre país, l'article 10 de la Llei sobre tècniques de

reproducció humana assistida assenyala que serà nul de ple dret

el contracte pel qual es convingui la gestació, amb o sense preu,

a càrrec d'una dona que renuncia a la filiació materna a favor

del contractant o d'un tercer.

No obstant això, el Tribunal Europeu dels Drets Humans va

dictar sentencia el 26 de juny de 2014 en els assumptes

65192/11 (Mennesson c/ França) i 65941/11 (Labassee c/

França), en les quals declara que es viola l'article 8 del Conveni

Europeu dels Drets Humans en no reconèixer la relació de

filiació entre els nens nascuts mitjançant ventre de lloguer i els

progenitors que han acudit a aquest mètode reproductiu,

apelAlant l'interès superior del menor.

Això ha creat precedent per a tota la Unió Europea, per la

qual cosa el Ministeri de Justícia va ordenar en el mes de juliol

de 2014 als consolats espanyols que efectuessin la inscripció

dels nens nascuts de gestació per substitució.

No obstant això, l'opinió pública ha conegut recentment el

cas de María Teresa Gregorio Roig, una dona espanyola

d'origen eivissenc, que espera des de fa vuit mesos a Moscou

poder tornar amb la seva filla a Eivissa, nascuda per gestació

subrogada.

El cònsol espanyol a Moscou no ha acceptat inscriure ni

atorgar un salconduit per sortir del país.

El cònsol no reconeix la sentència d'un jutge de la

Federació Russa que confirma que María Teresa Gregorio Roig

és la mare legal de la menor i que s'ha aplicat correctament la

llei russa respectant els drets de totes les parts involucrades en

el procediment de gestació subrogada.

El cònsol espanyol tampoc no expedeix a la nena el

salconduit per viatjar que s'atorga als ciutadans espanyols en

casos excepcionals, com pèrdua de passaport o falta de

document de viatge, entre uns altres, alAlegant dubtes sobre el

fet que la solAlicitant sigui realment la mare de la menor i que

pugui representar-la.

Segons ha denunciat María Teresa Gregorio Roig als

tribunals, el Consolat espanyol a Moscou estaria vulnerant

l'article 3 de la Convenció dels Drets del Nen de l'ONU,

l'article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans, els articles 7

i 8 del Reial Decret 116/2013 sobre expedició de passaport

provisional i salconduit, l'article 14 del Conveni entre el Regne

d'Espanya i la URSS sobre assistència judicial en matèria civil,

de 20 d'octubre de 1990, i l'article 2 del Conveni de 5 d'octubre

de 1961.

Segons es desprèn de les notícies publicades recentment en

diferents mitjans de comunicació, la situació en la qual es troba

María Teresa Gregorio Roig i la seva filla és extrema en

l'aspecte econòmic, circumstància susceptible d'agreujar-se

molt més si l'estada a Moscou es perllonga excessivament.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

promoure la modificació de la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de

mesures de reforma administrativa en l'àmbit de l'Administració

de Justícia i del Registre Civil, en el sentit de facilitar la

inscripció en el Registre Civil dels menors nascuts per gestació

subrogada a l'estranger d'acord amb la sentència del Tribunal

Europeu de Drets Humans que protegeix l'interès superior del

menor enfront de qualsevol un altre.

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

que solAliciti al Consolat espanyol a Moscou que atorgui el

salconduit a fi que María Teresa Gregorio Roig pugui tornar a

Espanya amb la seva filla, d’acord amb el que estableixen els

articles 7 i 8 del Reial Decret 116/2013, sobre expedició de

passaport provisional i salconduit, i d’acord amb l’ordre del

Ministeri als consolats espanyols per tal de practicar la

inscripció dels nens nascuts de gestació subrogada.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat

perquè a través del Consolat espanyol a Moscou es faciliti a

María Teresa Gregorio Roig i a la seva filla l'assistència

imprescindible davant qualsevol eventual situació de necessitat

que pogués sorgir mentre es resol l’atorgament del salconduit.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat del

present acord al Defensor del Poble, al Defensor del Menor, a

l'ambaixador espanyol a Rússia, al Cònsol espanyol a Moscou

i a la Comissió Europea de Drets Humans.

Palma, a 8 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 3626/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a la transició energètica, l'autoconsum i

l'eficiència energètica.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic

de l’Organització de les Nacions Unides, en el seu Cinquè

Informe d'Avaluació, publicat l'any 2014, identifica la

generació d'energia elèctrica com una de les principals causes

de l'increment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle al

nostre planeta. En un procés de globalització com el que estem

vivint, els problemes passen de ser locals a globals i els riscos

són compartits, ja que l'impacte d'una població humana

mundial cada cop més nombrosa tenen una influència directa

no només sobre el medi ambient al nostre territori, sinó a nivell

global. El sociòleg Ulrich Beck ha anomenat les nostres

societats com “societats del risc”, en el sentit que a mesura que

el procés de globalització es va estenent, s'estenen també els

seus riscos i una preocupació cada cop major sobre el futur. En

aquest sentit, el canvi climàtic és un dels majors problemes al

qual s'ha d'enfrontar la humanitat, ja que posa en risc la seva

pròpia existència. Les repercussions que té el canvi climàtic les

podem veure ja a tots els continents. En moltes regions, les

precipitacions canviants o la neu quan es fon estan alterant els

sistemes hidrològics, cosa que afecta els recursos hídrics en

termes de quantitat i qualitat. Moltes espècies terrestres i

marines han modificat les seves àrees de distribució geogràfica,

activitats estacionals i pautes migratòries. I això no només

passa amb els animals. Hi ha zones on els canvis climàtics han

començat a propiciar migracions humanes que en el futur poden

suposar autèntics drames.

D'uns anys cap aquí, cada cop més científics, ONG,

moviments socials, institucions i partits polítics coincideixen en

els problemes que poden derivar del canvi climàtic mundial.

Els informes de l'ONU calculen que l'any 2050 la Terra tindrà

una població de més de 9.000 milions de persones. Això, si

continuem amb els nivells de contaminació actuals, ens

enfrontarà a tota una sèrie de problemes d'una magnitud abans

desconeguda i provocarà l’escassetat de recursos naturals i tant

essencials en el futur com l'aigua: Les guerres del futur poden

ser per aigua. En aquest sentit, els països membres que formen

part de la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic, en l'Acord

de París del 12 de desembre de 2015, varen reconèixer la

gravetat del problema del Canvi Climàtic i varen acordar

adoptar mesures efectives per fer front a aquest problema, de

forma que l'augment de la temperatura mitjana mundial es

mantingui molt per sota dels 2ºC respecte dels nivells

preindustrials. Així també, les conclusions de la reunió del G7

de maig de 2014 varen ser de clara necessitat de modificar les

polítiques energètiques portades a terme fins ara amb la

voluntat de protegir el medi ambient i dotar de major resiliència

en el camp de l’energia al cas de modificacions dels escenaris

geopolítics mundials.

En els darrers temps, la Unió Europea ha aprovat una sèrie

d'iniciatives com la Directiva 2009/28/CE, en la qual s'estableix

la necessitat de promoure un canvi de model energètic cap a la

producció descentralitzada d'energia, ja que aquesta entranya

nombrosos avantatges, com una major seguretat del

subministrament local d'energia, trajectes de transport d'energia

més curts i amb menors pèrdues i el foment del

desenvolupament i la cohesió de la comunitat, en facilitar fonts

d'ingressos i crear ocupació a escala local.

La Constitució Espanyola, a l'article 45, reconeix el dret a

gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de

la persona i el deure de conservar-ho, i imposa un mandat als

poders públics de vetllar per la utilització racional dels recursos

naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de

vida i defensar i restaurar el medi ambient.

Per una altra banda, l'Estatut d'Autonomia de les Illes

Balears fa referència a l'article 23, al dret que té tota persona a

gaudir d'una vida i un medi ambient segur i sa, per això, diu el

punt 3 del mateix article, els poders públics de la comunitat

autònoma han de vetllar per la defensa i la protecció de la

naturalesa, del territori, del medi ambient i del paisatge.

Malgrat la seva envejable ubicació geogràfica i el seu

lideratge empresarial en matèria renovable, la veritat és que

l'autoconsum elèctric no s'ha desenvolupat de forma tan ràpida

a Espanya com en altres països amb pitjors condicions naturals.

Aquest desenvolupament tan lent es deu, principalment, a

l'absència d'un marc regulador estable primer, i a l'existència

d'un marc normatiu clarament desincentivador després,

especialment a partir de l'aprovació de l'article 9 de la Llei

24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el Reial

Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les

condicions administratives, tècniques i econòmiques de les

modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb

autoconsum i de producció amb autoconsum, que imposen

nombroses barreres tècniques, administratives i econòmiques

a l'autoconsum elèctric. Si bé és necessari aprovar un nou reial

decret d'autoconsum elèctric, que sorgeixi a partir d'un diàleg

constructiu amb tots els actors implicats i que elimini totes les

barreres de justificació, l'aplicació plena del Reial Decret

900/2015 a partir de dia 10 d'abril de 2016, fa necessari

adoptar, el més aviat possible, una llei de mesures urgents de

foment de l'autoconsum a nivell estatal que permeti eliminar

algunes de les principals traves a aquesta activitat, reformant

l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector

elèctric i derogant alguns preceptes del Reial Decret 900/2015.
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L'autoconsum elèctric renovable és un dels instruments més

apropiats per reduir l'impacte mediambiental de la generació

elèctrica, i a més no implica cost addicional algun per al

sistema elèctric. Hi ha països a Europa que ja estan duent a

terme una adaptació del seu sistema energètic, com és l’estat

alemany. Amb el que s’ha anomenat ‘Energiewende’ o

revolució energètica, Alemanya està fent polítiques d’incentiu

a l'autoconsum, a les energies renovables i a l’eficiència

energètica amb resultats com el de dia 13 de maig de 2015 en

el qual el sector fotovoltaic va subministrar 27,7 GWh a la

xarxa elèctrica alemanya i el preu de l’energia entre les 13.00h

i les 15.00h va ser negatiu, és a dir, gratuït. A Espanya, aquell

mateix dia es varen produir 28 GWh d’energia fotovoltaica. En

termes absoluts Espanya produïa més energia elèctrica que

Alemanya. En termes relatius, aquesta energia es produïa amb

un 10% de la potència instalAlada que té Alemanya, el que ens

dóna una idea de la possibilitat de millora de la capacitat de

produir energia elèctrica fotovoltaica del nostre país.

L'espectacular desenvolupament tecnològic unit als alts nivells

d'irradiació solar del nostre país, i especialment de la nostra

comunitat autònoma permet que instalAlacions de tecnologies

com la solar fotovoltaica siguin avui dia rendibilitzades

directament mitjançant estalvis en la factura de

subministrament elèctric sense necessitat de cap tipus d'ajuda.

A més, l'autoconsum energètic afavoreix la disminució de la

importació de combustibles fòssils, permetent equilibrar la

balança comercial i enfortint la independència energètica del

nostre país.

Aquí a Balears, per la nostra ubicació geogràfica, gaudim

de 300 dies de sol a l'any, cosa que faria molt més fàcil

l'autoconsum elèctric. Malgrat això, segons dades provisionals

de l’informe de Red Eléctrica de España de 16 de desembre de

2015, Balears obté gairebé la meitat de la seva energia de la

crema de carbó, és a dir que es produeixen 2119 Gwh

mitjançant aquest mètode de 4488 Gwh, que és la generació

total d'energia produïda a les Balears. Mentrestant, només entre

un 2 i un 3% de l’electricitat generada a Balears és d’origen

renovable. Des de 2012 s’ha instalAlat un sol MW de capacitat

de generació renovable mentre que, si el consum elèctric es

manté constant entre ara i 2050, cada any se n’haurien

d’instalAlar més d’un centenar per arribar a poder generar

l’equivalent a la demanda elèctrica anual de Balears.

Pel que fa a la resta de vectors energètics, el transport per

carretera és un dels principals sectors consumidors d’energia de

les Illes, on observem una major dependència del vehicle privat

que a altres comunitats autònomes o països del nostre entorn.

Ara per ara, la penetració del vehicle elèctric és gairebé nulAla,

per la qual cosa aquest sector depèn pràcticament en la seva

totalitat de combustibles fòssils. Per tot això, les Illes tenen una

dependència energètica exterior pràcticament del 100%.

En aquest sentit, si volem deixar de dependre dels recursos

fòssils i de mètodes de producció d'energies altament

contaminants a les nostres illes hem d'apostar per una banda per

una facilitació de l'autoconsum, i per l'altra per un pla de

transició energètica, de manera que les autoritats generin un pla

d'eficiència energètica que canviï en la mesura del possible les

instalAlacions dels edificis per tal que el consum d'energia sigui

menor. A més, així aconseguiríem la creació de llocs de feina.

Si bé sabem que un pla de transició energètica ha de ser

acompanyat pel Govern de l'Estat, des de la nostra comunitat

autònoma podem començar a facilitar aquest camí.

Per tot això, el Grup Podem Illes Balears presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

Balears a una adopció progressiva d'energia 100% renovable a

totes les dependències de l'Administració Pública de les Illes

Balears, en primer lloc mitjançant la compra d’energia

certificada com a renovable, i progressivament incorporant

instalAlacions d’autoconsum renovable als edificis públics.

2. El Parlament es compromet a dur a terme una auditoria

energètica de les seves dependències.

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

Balears a dur a terme un pla de transició energètica que es doti

d'una partida pressupostària per als pressuposts de 2017 que

permeti posar les bases per a una millora de l'eficiència

energètica dels edificis públics i privats de les Illes Balears.

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

Balears a crear una oficina d'assessorament energètic, per tal

d'assessorar persones que volen generar la seva energia

mitjançant l'autoconsum o que volen millorar l'eficiència

energètica de la seva instalAlació.

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

Balears a desenvolupar una estratègia que permeti que les Illes

avancin cap a un model 100% renovable a mig termini, en

consonància amb l’Acord de París.

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

d'Espanya a aprovar una llei de mesures urgents de foment de

l'autoconsum a nivell estatal.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya

a derogar els apartats del Reial Decret 900/2015, de 9

d'octubre, que obstaculitzen el desenvolupament de

l'autoconsum elèctric, com ara la imposició de peatges per

energia autoconsumida o la impossibilitat de compartir

instalAlacions d’autoconsum entre diferents consumidors.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a dur a terme una auditoria dels costos reals de cada tecnologia

inclosa en el mixt de generació energètica a tot el territori de

l’Estat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a fer efectives les subhastes de retribució especial renovable

per a sistemes extrapeninsulars previstes a l’Ordre

IET/1459/2014 per tal d’afavorir la implantació de les

renovables i reconèixer l’estalvi que suposen aquestes al

conjunt del sistema elèctric.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a establir un full de ruta amb objectius concrets i quantificables

per al compliment dels objectius de l’Acord de París.

Palma, a 10 de març de 2016.

El diputat:

Carlos Saura i León.

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 16 de març de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3361/16, dels Grups Parlamentaris Socialista i

MÉS per Menorca, relativa a revisió de la Declaració

d'Obligacions de Servei Públic a la ruta Menorca/Madrid,

davant la Comissió de Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris Socialista i MÉS per Menorca presenten la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la

Comissió de Turisme.

El 15 de juny de 2012, el Consell de Ministres aprovava la

Declaració d'Obligacions de Servei Públic per a la ruta aèria

entre Menorca i Madrid. La Declaració era conseqüència

d’haver-se quedat Menorca sense connexions directes amb

Madrid així com el resultat de la queixa generalitzada de la

societat menorquina davant un nou empitjorament del transport

aeri i de les gestions i negociacions del consell insular i el

Govern de les Illes Balears.

La Declaració, tot i venir a resoldre la falta de connexions

directes amb Madrid, establia unes condicions del tot

insatisfactòries, que tot i així van ser acceptades pel consell

insular i el Govern de les Illes Balears.

La tarifa establerta de 130 euros per trajecte és excessiva,

sobretot si es considera que el ministeri compensa

econòmicament la companyia adjudicatària de la ruta.

El període anual en què la Declaració està operativa (entre

dia 1 d'octubre a 31 de maig) no va quedar ben resolt en

incloure Setmana Santa i l'inici i el final de la temporada

turística. Fins a l’entrada en vigor de l'OSP (que opera una sola

companyia en règim d'exclusiva), la ruta només presentava

problemes els sis mesos de la temporada d'hivern de la IATA

(entre el darrer diumenge d'octubre i el primer diumenge de

maig).

Així mateix, es considera insuficient el temps efectiu que es

pot estar en destí en viatges d’un dia.

Tot i que la companyia operadora podia percebre fins a un

màxim d’1,2 milions d’euros per temporada, la companyia

adjudicatària de la ruta va demanar una revisió de les

condicions de l’adjudicació atès que considerava no

acomplertes les expectatives d’ocupació i rendibilitat de la

línia, sobretot a partir de l’oferta de compensació econòmica

(750.000 euros per temporada) que havia presentat per guanyar

el concurs.

Així, dia 21 de febrer de 2014 el Consell de Ministres va

aprovar la modificació de la Declaració (sempre amb

l’acceptació del Govern de les Illes Balears i el Consell de

Menorca) que, tot i mantenir la compensació econòmica

màxima possible a la companyia, va reduir el nombre de vols

diaris de quatre a dos tots els dimarts, dimecres i dijous i els

dilluns dels mesos de gener, febrer, març i desembre.

Atès que dia 31 de maig d’enguany acabarà la vigència de

la Declaració d’Obligacions de Servei Públic i que consideram

necessari el seu manteniment, tot i a partir de canvis

significatius quant a tarifes, freqüències, horaris i període de

vigència, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari

MÉS per Menorca presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a revisar i modificar la Declaració d’Obligacions de Servei

Públic de la ruta Menorca/Madrid d’acord amb els termes que

es consensuïn amb el Govern de les Illes Balears i el Consell

Insular de Menorca i tot consultant les principals entitats i

associacions dels àmbits econòmics i socials més

representatives de l’illa de Menorca.

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

a efectuar la modificació de la Declaració de Servei Públic,

sempre d’acord amb el Govern de les Illes Balears i el Consell

Insular de Menorca, a partir dels següents criteris:

• Una tarifa que permeti exercir, de manera suficient, el dret

a la mobilitat i la igualtat d’oportunitats a les ciutadanes i

als ciutadans de Menorca i afavoreixi la competitivitat de

l’economia de l’illa, en cap cas superior a 60 euros.

• Un millor sistema de bonificacions de caràcter social amb

especial atenció a la gent major i als joves.

• Un nombre de freqüències diàries i de seients disponibles

que garanteixin una correcta i suficient connectivitat.

• Mecanismes que prevegin i estableixin increments de

l’oferta de places i/o de freqüències (i amb les mateixes

condicions de qualitat i preu) davant augments puntuals o

permanents de la demanda.

• Uns horaris dels vols d’anada i tornada que permetin una

efectiva jornada de treball en destí de 8 hores, tot

considerant com a part del viatge i per tant no computable

en destí els temps de desplaçament als aeroports així com

els períodes d’estada obligatòria en aquests.

• Una temporada anual de vigència de la Declaració d’acord

amb els interessos econòmics i socials de l’illa de Menorca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a destinar els recursos econòmics necessaris a la millor

satisfacció dels interessos i drets dels ciutadans i les ciutadanes

de Menorca a través de la Declaració de Servei Públic de la

ruta Menorca/Madrid i segons els criteris exposats en els punts

anteriors.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a consensuar amb el Govern de les Illes Balears i els consells

insulars, la necessitat d’establir declaracions de servei públic

per a altres rutes entre cadascun dels aeroports de les Illes

Balears i els principals destins de la península.
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Palma, a 7 de març de 2016.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

Els portaveus:

Pilar Costa i Serra.

Nel Martí i Llufriu.

B)

RGE núm. 3373/16, dels Grups Parlamentaris Mixt i

Socialista, relativa a cobrament de l'impost per al turisme

sostenible a ports i aeroports i l'exempció als residents de les

Illes Balears del seu pagament, davant la Comissió d'Hisenda

i Pressuposts.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris Mixt i Socialista presenten la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts.

Emparat en la capacitat per establir nous tributs que li

atorga l'article 129.4 de l'Estatut d'Autonomia, en data 11 de

gener i amb RGE 318/2016, el Govern de les Illes Balears va

donar trasllat al Parlament del Projecte de llei de l'impost sobre

estades turístiques i de mesures d'impuls al turisme sostenible.

La voluntat del Govern de les Illes Balears per donar

continuïtat a la iniciativa política que ja el 2001 va significar

l'aprovació de la Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre

les estades a empreses d’allotjament, destinat a la dotació de

fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació del

medi ambient, obeeix a la necessitat de contrarestar l'explotació

excessiva dels recursos territorials i mediambientals generada

per l'augment incessant d'arribada de turistes a les Illes.

Aquest fenomen obliga a un sobre esforç inversor en

infraestructures i equipaments elementals per garantir la

qualitat de serveis bàsics en destí. Aquesta capacitat d'inversió

actualment es troba seriosament compromesa, sobretot a causa

del mal finançament de la nostra comunitat autònoma per part

de l'Estat, pel seu incompliment reiterat pel que fa a l'aplicació

del REB -Llei de règim fiscal i econòmic especial de les Illes

Balears aprovada el 27 d'abril de 1998- i per les conseqüències

de la greu crisi econòmica que suporta l'Estat des de fa nou

anys, entre d'altres.

En el tràmit d'audiència de la nova llei, algunes entitats,

partits i institucions s'han manifestat partidaris d'un sistema

distint de cobrament a l'establert en el text legislatiu. En aquest

sentit hi ha un elevat grau de coincidència respecte que un

impost a cobrar en ports i aeroports seria més adequat. Així

mateix també es coincideix que els residents havien de ser

eximits del pagament d'aquest impost.

El marc legal actual no ho permet. Per tant s'han de dur a

terme iniciatives de caràcter polític davant les autoritats estatals

i les europees que ens permetin, a mig termini, disposar de la

cobertura legal necessària per a l’establiment d’un impost per

a la millora del medi ambient a cobrar en els ports i aeroports

de la nostra comunitat, tot eximint els residents de fer-ho.

Per aquests motiu, el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a:

1. Continuar fent les gestions necessàries per a la creació d’un

impost que es pugui cobrar a ports i aeroports, en tot cas, amb

la particularitat que no afecti els residents de les Illes Balears.

2. Presentar propostes de fiscalitat mediambiental, ja sigui

mitjançant beneficis fiscals o altres figures impositives, per tal

de contrarestar l'explotació excessiva dels recursos territorials

i mediambientals que genera la indústria turística.

Palma, a 7 de març de 2016.

Les portaveus:

Sílvia Tur i Ribas.

Pilar Costa i Serra.

C)

RGE núm. 3474/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Menorca i Socialista, relativa a la inversió de 16 milions

d'euros en la millora i l'adequació del port de Ciutadella de

Menorca, davant la Comissió de Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris MÉS per Menorca i Socialista presenten la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la

Comissió de Turisme.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en el text

aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix

a l'article 3 que la insularitat, com a fet diferencial, ha de ser

objecte de protecció especial, i que correspon als poder públics,

d’acord amb el que estableix la Constitució Espanyola, garantir

les mesures necessàries per evitar que del fet diferencial se’n

puguin derivar desequilibris econòmics o de qualsevol altre

tipus que vulnerin el principi de solidaritat entre totes les

comunitats autònomes.

La disposició addicional sisena de l’Estatut d’Autonomia

preveu que una llei de les Corts Generals regularà el règim

especial de les Illes Balears que reconeixerà el fet específic i

diferencial de la seva insularitat, i que correspondrà a

l’Administració General de l’Estat, en el marc d’aquesta llei,

ajustar les seves polítiques públiques a aquesta circumstància,

especialment en matèria de transports, infraestructures,

telecomunicacions, energia, medi ambient, turisme i pesca.

La disposició transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia

estableix que mentre no s’aprovi la modificació de la Llei

30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears

i, en tot cas, en un termini no superior a set anys, la inversió de

l’Estat s’establirà atenent la inversió mitjana per càpita

realitzada a les comunitats autònomes de règim comú.

En aplicació a l’establert a l'esmentada disposició transitòria

novena, es va acordar que en les previsions per als Pressuposts

Generals de l’Estat es contempli una inversió a executar a la

comunitat autònoma de les Illes Balears, en el període

2008-2014, per un import no inferior a 2.800 milions d’euros

(suma que equival a uns 400 milions anuals). Per dur a terme

aquesta inversió, l’Estat signà amb la CAIB convenis
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d’actuacions d’acord amb les propostes i els projectes

formulats pel Govern de les Illes Balears.

En aquest sentit, dia 29 de desembre de 2010, el Ministeri

de Foment i la CAIB van signar un conveni per a l’execució de

diverses actuacions en matèria d’infraestructura a les Illes

Balears, en el qual es va acordar finançar, entre d’altres

projectes, una inversió a favor del Port de Ciutadella de

Menorca per valor de 30 milions d’euros, dels quals 14 milions

van ser transferits a la CAIB i han estat executats i justificats,

i 16 milions estan pendents d’una addenda.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari MÉS per Menorca

i el Grup Parlamentari Socialista demanen al Parlament que

sotmeti a debat i aprovació les següents propostes de resolució:

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

Balears i el Govern de l’Estat a signar en el menor temps

possible (i sempre abans de finalitzar l’any 2016) l’addenda

prevista en el Conveni entre el Ministeri de Foment i el Govern

de les Illes Balears, de dia 29 de desembre de 2010, que preveu

la transferència de 16 milions d’euros per a la millora i

l’adequació del Port de Ciutadella.

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

Balears a negociar amb l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell

Insular de Menorca les actuacions necessàries per millorar el

nou port de Ciutadella, posant especial interès en el transport

de passatgers i mercaderies (nova estació marítima, fingers,

millora del moll de ribera, agitació interior, etc), que s’han

d’incloure en l’addenda entre el Ministeri de Foment i el

Govern de les Illes Balears, a càrrec de les inversions previstes

a la disposició transitòria novena.

Palma, a 8 de març de 2016.

Els portaveus:

Nel Martí i Llufriu.

Pilar Costa i Serra.

D)

RGE núm. 3623/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a impuls a la formació universitària de l'escola d'Hoteleria de

les Illes Balears, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació

i Esports.

L'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears obrí les portes el

curs 1995-96, oferint estudis de mestre hoteler, recepció, cuina,

restauració, animació, governació i serveis tècnics; donant

abast a totes les especialitats professionals demandades en

aquells moments per part de les empreses d'allotjament turístic.

Fou creada per abastir la demanda creixent de professionals

per part del sector turístic a les nostres illes i arreu del món;

impartint la docència universitària en el camp de l’hoteleria i la

restauració, la formació professional, la formació professional

per a l’empresa i el foment de la investigació científica i tècnica

al servei d’aquests estudis.

Actualment, el Consorci de l'Escola d'Hoteleria, en tant que

entitat que forma part del sector públic instrumental de la

CAIB, es regeix segons els estatuts aprovats en el Decret

80/2015, de 18 de desembre de 2015.

En el present any, aquest centre universitari compleix vint

anys d'activitat i experiència en formació de centenars

d'estudiants i professionals en el món de la cuina, la restauració

i la gestió d'establiments d'allotjament turístic.

A més, al llarg d'aquests anys, l'escola ha potenciat la

subscripció d'acords i convenis amb altres centres de referència

a països com ara Argentina, Holanda, Alemanya, i més

recentment, amb la Universitat de Ningbo a Xina.

D'aquesta forma, tant els estudiants com els docents poden

acollir-se a programes d'intercanvi que permeten una major

projecció internacional de les seves carreres professionals.

Un altre eix fonamental de feina són les relacions de

colAlaboració amb el sector hoteler i el sector serveis de la

nostra comunitat i de la resta del món.

Els programes de beques i de pràctiques tutorials són

determinants per a una formació adequada i integradora dels

alumnes en el món laboral. Aquesta transició progressiva cap

al món de l'empresa, és possible gràcies a la colAlaboració del

sector amb l'escola i la Universitat de les Illes Balears en els

programes d'estudis.

En els darrers anys, i tenint en compte la greu situació de

crisi econòmica mundial i els seus efectes a la nostra comunitat

autònoma, l'escola ha desenvolupat un ample programa de

formació professional adreçat a les persones amb situació

d'atur.

Si bé aquesta altra part de l'oferta formativa és ben diferent

respecte dels títols universitaris propis que ofereix l'EHIB; s'ha

posat de manifest la versatilitat del centre i la seva capacitat per

donar resposta a les diferents demandes del sector.

Així, l'extensió de l'EHIB de Cap Vermell a Cala Rajada,

n'és un molt bon exemple. I de la mateixa manera, també ho

serà l'extensió a l'illa d'Eivissa quan finalment sigui una realitat.

Avui per avui l'EHIB és un centre universitari de referència per

a la indústria turística balear, i compta amb una bona

classificació en el conjunt d'escoles d'hoteleria a Espanya.

Vint anys després d'obrir les portes, i després d'haver sofert

les conseqüències de les fortes retallades en l'educació, el

projecte de l'escola requereix una important autoavaluació.

Cal un nou impuls per adequar el seu programa d'estudis

superiors a les demandes del turisme i dels sector serveis, tot

engegant un projecte que permeti apropar l'oferta formativa de

l'EHIB a les illes de Menorca, d'Eivissa, i especialment a

Formentera, per l'important dèficit d'estudis que es poden dur

a terme des de l'illa.
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Per aquesta raó, el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a:

1. Portar a terme la designació dels nous representants del

Consell Assessor de l'EHIB i aprovar el seu reglament de

funcionament, incloent-hi el cos de docents, els representants

dels alumnes i els diferents consells insulars com a subjectes

cabdals de consulta en la presa de decisions.

2. Iniciar els tràmits pertinents amb la Universitat de les Illes

Balears envers l'ANECA, per adaptar l’actual pla d’estudi de la

titulació pròpia de Direcció Hotelera Internacional amb

l’objectiu d’obtenir la seva acreditació com a grau universitari

en el període més breu possible. Igualment, instam que els títols

propis de l’EHIB d’Especialista en Serveis de Cuina i

Restauració, i d’Especialista en Alta Cuina passin a tenir una

acreditació oficial.

3. Utilitzar les tecnologies digitals per facilitar la formació

continuada dels professionals del sector amb una

temporalització que sigui compatible amb l'actual calendari

estacional. Ensems, l'ús d'aquestes tecnologies ha de permetre

la formació de nous estudiants i professionals, mitjançant la

flexibilització de les restriccions d'espai i de temps que imposa

la formació totalment presencial.

4. Dotar, a partir de l'any 2017, una partida mínima anual de

60.000 euros en el pressupost de l'Escola d'Hoteleria de les

Illes Balears, per a la realització de projectes i beques

d'investigació en el camp de la indústria hotelera adreçats a

alumnes i professors.

5. Impulsar un programa d’oferta formativa de la família

professional d’hoteleria i turisme a l’illa de Formentera, de

forma consensuada amb el Consell Insular de Formentera, per

al curs 2016-2017, que sigui el més complet possible i que faci

ús de totes les possibilitats i espais formatius disponibles.

Palma, a 10 de març de 2016.

La portaveu suplent:

Sílvia Tur i Ribas.

E)

RGE núm. 3625/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta

per les Illes Balears, relativa a implementacions bàsiques als

centres d'ensenyament de persones adultes (CEPA), 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Els Centres d’Ensenyament de Persones Adultes (CEPA)

resulten fonamentals per garantir el dret d’accés a l’educació

d’aquelles persones que, havent superat l’edat d’escolarització,

volen continuar formant-se o, senzillament, volen adquirir les

capacitats per assolir determinades titulacions acadèmiques que

els resulten necessàries.

L’educació de les persones adultes constitueix un element

molt important a l’hora de dissenyar el gran projecte comú

paneuropeu que suposa avançar cap a l’assumpció plena de la

societat del coneixement. En aquest sentit, existeixen diversos

programes en l’Estratègia Europa 2020 que incideixen en la

formació de persones adultes, en la millora de les competències

acadèmiques del conjunt dels ciutadans i en l’aprenentatge a

través de la vida (concretament, en el programa específic

Lifelong Learning).

Emperò, durant llargues temporades, les escoles d’adults,

els CEPA, no han tengut els recursos necessaris perquè

poguessin dur a terme la seva tasca i han mancat del dinamisme

i la capacitat innovadora que caracteritza determinades capes

del nostre sistema educatiu.

Així mateix, tenint en compte les característiques

específiques del CEPA, sovent han estat considerats com un

"element perifèric" del sistema educatiu, fet que els ha tret del

focus dels problemes primordials que afecten el sistema i els ha

escamotejat el necessari debat sobre el model que han de seguir

i sobre el paper que han de fer en el conjunt de la nostra

societat.

Aquesta consideració “perifèrica” dels CEPA ha fet que, en

moltes ocasions, s’hagin descuidat elements tan bàsics com ara

el compliment de la normativa en qüestions que afecten el

sistema educatiu de manera general.

L’alumnat del CEPA és tan divers com l’alumnat de les

diferents etapes de l’escolarització oficial obligatòria. La

diversitat que trobam entre els infants adolescents la trobam

també a l’hora de contemplar l’escolarització de persones

adultes (hi ha, igualment, persones amb problemes

d’aprenentatge, dislèxics, alumnes amb dèficits de diverses

tipologies, i un llarg etcètera).

L’atenció a la diversitat, per tant, resulta igual de necessària

als centres d’ensenyament de persones adultes que al sistema

educatiu en general, però existeixen centres on no hi ha ni una

sola plaça dotada per a l’atenció a la diversitat.

D’altra banda, se suposa que un augment en les capacitats

acadèmiques hauria de comportar unes majors possibilitats

d’accedir a llocs de treball més interessants. Per tant, entenem

que la relació entre els CEPA i el món de l’empresa hauria de

ser completament fluïda i permanent. Ens trobam, emperò, en

una situació ben particular: actualment, la relació entre els

CEPA i el món de l’empresa és ínfima i no es treballa de

manera regular, pautada i consensuada entre totes les parts. Els

vincles entre les institucions del món del treball i les escoles

d'adults no s'ha estudiat.

D’aquesta manera, moltes persones veuen com un augment

en la seva formació no suposa més oportunitats en l’àmbit

laboral i, correlativament, les empreses desaprofiten persones

més formades, per pura manca d’informació i de relació mútua.
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Per tots aquests motius presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Educació del Govern de les Illes Balears a assegurar el

compliment de tota la normativa vigent en relació amb

l’organització de l’activitat acadèmica als diversos centres

d’ensenyament de persones adultes (CEPA) de les Illes Balears.

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

Balears a garantir la possibilitat que els alumnes dels diferents

CEPA de les Illes Balears hi puguin aprendre, en igualtat de

condicions i amb tota normalitat, les dues llengües oficials de

la nostra comunitat autònoma.

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

Balears a garantir, als diferents CEPA existents a les Illes

Balears, la dotació necessària de places d’atenció a la

diversitat, assegurant que no hi hagi cap centre d’ensenyament

de persones adultes a tota la comunitat autònoma que no tengui

com a mínim una plaça dotada.

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

Balears a implementar les mesures necessàries perquè

s’estableixi una relació pautada, fluïda i periòdica entre els

CEPA i els agents econòmics de les Illes Balears, en vista a

aconseguir un millor aprofitament de les capacitats adquirides

per les persones adultes a través del sistema educatiu.

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

Balears a estudiar l'adequació de l'oferta formativa a l 'entorn

social en què es troben inserits els diferents CEPA de les Illes

Balears.

Palma, a 11 de març de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 5020/15, del diputat Sr. Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les

Illes Balears, relativa a agilitar els expedients de la Comissió

Balear de Medi Ambient.

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha dut a

terme diferents accions per al d’agilitar les tramitacions dels

expedients. Algunes d’elles ja estan en funcionament a dia

d’avui, i d’altres s’han iniciat els tràmits per tal d’implantar-les

en el mínim temps possible.

A continuació es detallen les principals mesures adoptades

per agilitar els expedients:

1. S’ha delegat al president de la CMAIB la resolució de certs

expedients per tal de no demorar la seva resolució a la

convocatòria dels Comitès Tècnics i el Ple (BOIB núm. 168, de

data 14 de novembre de 2015).

2. S’ha realitzat una encomana de gestió a la FBIT per tal de

realitzar una base de dades que permeti potenciar la tramitació

electrònica dels expedients, el seu seguiment i la transparència.

Això permetrà, per exemple, que les comunicacions es realitzin

de manera més ràpida i s’agilitin els tràmits.

Per altra banda, pel que fa a la transparència, es podrà

consultar a la web l’estat de tramitació de l’expedient amb la

qual cosa si es requereix una esmena de documentació aquesta

es podrà fer de forma més ràpida i àgil.

3. S’està treballant en la millora de la pàgina web de la CMAIB

per tal que existeixi una passarelAla de tramitació per tal de

facilitar l’inici dels expedients als promotors. D’aquesta manera

es podrà iniciar de forma digital els expedients, directament des

de la web, cosa que suposarà un important estalvi de temps.

4. S’ha dictat la circular del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca de 4 de novembre de 2015 sobre tramitació

de les avaluacions ambientals (BOIB núm. 172 de data 21 de

novembre de 2015) que, entre altres mesures, considera vigents

les exempcions de plans estratègics previstos en la llei vigent;

i, per altra banda, residència en la direcció general de

biodiversitat les “actuacions prèvies” en els expedients de

Xarxa Natura.

5. S’ha elaborat un avantprojecte de llei d’Avaluacions

Ambientals a les Illes Balears que abunda en les mesures

anteriors. Després del debat i, si escau, l’aprovació

parlamentària d’una llei d’avaluacions ambientals, es promourà

un desplegament reglamentari congruent amb la llei aprovada

que procuri la màxima agilitació sense perjudici de les

garanties ambientals.

6. Així mateix, s’ha intervingut en els expedients que patien

demores, per manca d’informes o d’aportació documental, o

per qualsevol altre motiu, a fi d’activar-los o tramitar-ne

l’arxiu.

Palma, 15 de febrer de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 5021/15, del diputat Sr. Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les

Illes Balears, relativa a Comissió Balear de Medi Ambient.

Des de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

s’estan realitzant diferents actuacions per tal de modificar el

sistema de funcionament de la CMAIB que en bona mesura han

estat exposades en la contestació a la pregunta parlamentària

sobre mesures previstes per agilitar la tramitació ambiental.

La formalització estructurada dels canvis de sistema de

funcionament resten a l’espera de la tramitació legislativa de

l’avantprojecte de llei d’Avaluacions Ambientals a les Illes

Balears, amb el corresponent debat parlamentari, i el seu

posterior desenvolupament reglamentari

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=65
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Palma, 15 de febrer de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 10167/15, del diputat Sr. Damià

Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

contractes menors realitzats per Semilla el 2014.

Creditor Import

contractat

(euros)

Biolinea SL 7.026,66

Vidrafoc, SA 4.707,39

Llompart Industriales, SL 10.733,45

Simpel, SL 19.005,80

M iquel Ribas Roig 2.801,08

Tonerclass, SL 4.046,40

Sarenet, SA 3.174,80

Deltalab 8.119,76

Previs, SL 6.220,97

Petrofor, SL 8.391,07

Pep Camps Representaciones, SL 10.190.92

M otonautica Helix M ar, SL 7.710,37

José Juan Riera Batle 4.322,77

CEPSA-Club Nàutic s’Estanyol 6.102,46

Ernest&Young Abogados SLP 17.760,00

Reformas y Pinturas Hermanos M iralles, SL 3.463,10

Balimsa 16.357,65

Ibanet Internet Solutions, SL 4.735,00

Cuatrecasas Gonçalves Pereira 6.000,00

Palma, 26 de febrer de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 10168/15, del diputat Sr. Damià

Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

contractes menors realitzats per Semilla el 2013.

Segons la documentació que consta als arxius de l’empresa,

la relació d’expedients de contractació tramitats com a

contractes menors de l’any 2011, són els següents:

Creditor Import

contractat

(euros)

Trasllat oficines 

Tecsa M ontajes, SL 

Ibanet Internet Solutions, SL 

Difurent, SL

4.344,00

10.890,00

17.650,00

M otonautica Helix M ar, SL 6.124,95

Baleares de Limpieza, SA 17.698,50

Nicewars Services, SL 17.760,00

Palma, 26 de febrer de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 10169/15, del diputat Sr. Damià

Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

contractes menors realitzats per Semilla el 2012.

Segons la documentació que consta als arxius de l’empresa,

la relació d’expedients de contractació tramitats com a

contractes menors de l’any 2011, són els següents:

Creditor Import

contractat

(euros)

Niceware Services, SL 17.760,00

Sistemas de Gestión de Baleares, SA 3.938,42

Benzinera Sa Ràpita (Club Nàutic Sa Ràpita i Joan M atas Cerdà) 1.971,03

Previs, SL 3.386,97

Teo Salom Rodríguez 3.428,37

Daniel Zarralugi Paternain 6.917,85

Club Nàutic s’Arenal 2.256,01

Representaciones Pep Campos, SL 10.110,52

Contractació Integral de Serveis de Neteja, SA 2.087,70

Adaptació llocs de feina

Ibanet

Tecsa M ontajes 

Inblau

7.930,00

702,00

1.602,82

Ona i M ar 9.811,00

Agroseguro 7.148,00

Joan Bibiloni Febrer 10.003,00

Ernest&Young, SL 6.180,00

Palma, 24 de febrer de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 10170/15, del diputat Sr. Damià

Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

contractes menors realitzats per Semilla el 2011.

Segons la documentació que consta als arxius de l’empresa,

la relació d’expedients de contractació tramitats com a

contractes menors de l’any 2011, són els següents:

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-025.pdf#page=20
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Creditor Import

contractat

(euros)

Francisco Simó Burguera, Emili García Amengual, V ictòria

Amengual Howe 7.864,08

SEV IL, SA 11.106,00

TECTO P, SL 8.672,26

AGROSEG URO, SA 8.363,00

SCL, Camp M allorquí 19,48

Gráficas Salas, SL 2.764,36

Noname 7 M ares, SL 3.407,54

Jaime Prohens M esquida 6.368,13

Pep Campos Representaciones, SL 9.047,00

Antonio M artí Roca 2.840,17

Ona i M ar, SL 4.625,00

Nautica El Paso, SL 3.098,27

M otonàutica Hèlix M ar, SL 2.584,07

Niceware Services, SL 16.245,00

Antoni Box Centeno 15.254,00

Petrofor, SL 14.189,62

REPSOL Comercial de productos  petrolíferos, SL 9.256.48

Club Nàutic La Ràpita 4.463,90

Club de Vela del Port d’Andratx 1.027,20

M allorquina de Servicios y M edio Ambiente, SL 1.766,80

Telefónica M óviles de España, SAU 1.667,41

Sistemas de Gestión de Baleares, SA 4.704,16

Sociedad de prevención de M utua  Balear, PREV IS, SLU, Top

Clean Baleares, SL 5.554,94

Sistemas de Oficina de Baleares, SA 2.269,62

Sithex, consultoria informàtica, SL 8.234,00

Daniel Zarraluqui Patermain 7.485,05

Cuarta Evolución, SLL 927,00

DHL Express Illes Balears Spain, SL 660,06

Kudam, SL 5.540,00

Lluís M as M as 10.000,00

Consulpi, SL 3.050,00

Cristina Sans M ateu 1.500,00

Emili Garcia Amengual 2.160,00

Fruita Bona SAT, Agroilla SAT, Fruites i verdures Agroilla, SL 3.682,26

Leroy M erlin España SLU, Bendix SA, Forlibo SL, APAEM ,

APAEM A,  Viajes Adramar, SA, l’Era Espai Recursos

Agroecològics, Cooperativa Productora Aliments  Ecològics,Boxi

Baleares, SL 4.795,00

Som 3, Diseño, desarrollo y comunicación, SL 15.253,37

Anglo-Balear de Servicios e Higiene, SL 3.850,04

Equipos Instrumentación y Control SL, Quirogalab SL, M V

Phytona SL, Durvitz SLU, Laboratorios Conda SA, Sigma-Aldrich

Química SA, Dicsa SL, Ferretería M ateo SA 3.807,22

Sanidad Agrícola Econex SL 10.000,00

Avenida Argentina 24, SL 1.660,00

Procamp Can Llaneras, SA 5.096,55

Limpiezas Calinet Balear, SL 3.380,00

Associació per a la revitalització dels Centres Antics (ARCA) 4.354,66

Repsol Comercial de productos petrolíferos, SL 6.406,26

Inforaiguer, SC 15.254,05

D-Core Network Iberia, SL 17.999,00

Amadib Esment 3.881,75

Proyectos y Servicios para el desarrollo rural y agrario, SL 5.932,00

Cooperativa Agrícola de Porreres SCL,  CEPSA Estaciones de

Servicio SA,  Gelateria Sa G ranja Royal SL, Juan M anuel Troya

Carrillo,  D istribuciones Forteza Orlandis,  Balbina M orote

M artínez,  Bem D inat Catering SCL, SCL Camp M allorquí 3.200,00

REPSOL Comercial de productos petrolíferos, SL 5.536,40

Palma, 24 de febrer de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

G)

A les Preguntes RGE núm. 10171/15 a 10174/15, del

diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a altes i baixes de personal a Semilla el

2014, el 2013, el 2012 i el 2011.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al

Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 10257/15, del diputat Sr. Damià

Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

altes i baixes de personal al Consorci de la Fauna de les Illes

Balears el 2014.. 

Al COFIB (Consorci per a la recuperació de la fauna de les

Illes Balears) hi ha hagut una alta de personal i no hi ha hagut

cap baixa dins l’any 2014.

Alta: Administrativa.

Palma, 24 de febrer de 2016. 

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 10258/15, del diputat Sr. Damià

Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

altes i baixes de personal al Consorci de la Fauna de les Illes

Balears el 2013.
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Al COFIB (Consorci per a la recuperació de la fauna de les

Illes Balears) hi ha hagut dues altes de personal assignat a

l’entitat i no hi ha hagut cap baixa dins l’any 2013.

Alta: Tècnic de manteniment.

Alta: Tècnic de control de fauna.

Palma, 24 de febrer de 2016. 

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 10259/15, del diputat Sr. Damià

Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

altes i baixes de personal al Consorci de la Fauna de les Illes

Balears el 2012.

Al 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 dins l’any 2012.

Palma, 24 de febrer de 2016. 

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 10260/15, del diputat Sr. Damià

Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

altes i baixes de personal al Consorci de la Fauna de les Illes

Balears el 2011.

Al COFIB (Consorci per a la recuperació de la fauna de les

Illes Balears) hi ha hagut una alta de personal assignat a

l’entitat i no hi ha hagut cap baixa dins l’any 2011.

Alta: Biòloga.

Palma, 24 de febrer de 2016. 

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

L)

A les Preguntes RGE núm. 10930/15 a 10933/15, de la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari

Mixt, relatives a cursos SOIB (1 a 4).

A data de 18/02/16 i considerant que al llarg de 2016 resten

per publicar noves convocatòries de formació que encara no es

poden computar. El 2016, s’ha apostat per un major pes de la

formació mixta (que integra ocupació i formació) el que

implica una major inversió de recursos per a cada un dels

cursos, millorant la qualitat i possibilitats d’ocupació d’aquests.

Així doncs, els centres, unitats formatives i/o beneficiaris

previstos són els següents:

- Mallorca: 1.104

- Menorca: 192

- Eivissa: 268

- Formentera: 20

Palma, 26 de febrer de 2016.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria

Iago Negueruela Vázquez.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 10934/15, de la diputada Sra.

Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a cursos SOIB, 5.

A data de 18/02/16 i considerant que al llarg de 2016 resten

per publicar noves convocatòries de formació que encara no es

poden computar. El 2016, s’ha apostat per un major pes de la

formació mixta (que integra ocupació i formació) el que

implica una major inversió de recursos per a cada un dels

cursos, millorant la qualitat i possibilitats d’ocupació d’aquests.

Així doncs, els centres, unitats formatives i/o beneficiaris

previstos són els següents:

El SOIB, en les seves primeres convocatòries, diferencia

entre centres propis i colAlaboradors.

Entre els primers es troben:

Resolucions SOIB Formació professions per a l’ocupació

(gestió directa):

Centres propis educatius:

- Instituts d’Educació Secundària IES

- Centres Integrats de Formació Professional CIFP

- Centres d’Educació de Persones Adultes CEPA

Centres propis:

- IBJove

- Fundació BIT

- Fundació s’Estel

- Escola d’Hoteleria de Palma, Capdepera i Eivissa

Entre els segons, com a colAlaboradors s’inclouen:

Convocatòries SOIB per persones desocupades o colAlectius

vulnerables (convocatòries de subvencions): Centres o entitats

de Formació Públiques (ajuntaments, consells insulars, Palma

Activa, etc.) o Privades acreditades per impartir certificats de

professionalitat o especialitats formatives transversals del

Fitxer d’Especialitats Formatives.

A continuació es descriu el nombre de cursos a centres

propis durant 2016 a data del 18/02/2016, tenint en compte que

al llarg de l’any resten per publicar noves convocatòries de

formació que encara no es poden computar. El 2016, s’ha

apostat per un major pes de la formació mixta (que integra

ocupació i formació), el que implica una major inversió de

recursos per a cada un dels cursos, millorant la qualitat i

possibilitats d’ocupació d’aquests. Així doncs, els centres,

unitats formatives i/o beneficiaris previstos són els següents:

- Mallorca: 576

Palma, 26 de febrer de 2016.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria

Iago Negueruela Vázquez.
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Ordre de Publicació

N)

A les Preguntes RGE núm. 10938/15 a 10941/15, de la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari

Mixt, relatives a cursos SOIB (9 a 12).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al

Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 10942/15, de la diputada Sra.

Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a cursos SOIB, 13.

Les accions formatives per a desocupats es dirigeixen a

colAlectius com a aturats de llarga durada, majors de 45 anys,

amb càrregues familiars, menors de 30 anys que no estudien ni

treballen així com a aquells que presenten dificultats d’inserció

laboral com a colAlectius en risc d’exclusió social.

Palma, 26 de febrer de 2016.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria

Iago Negueruela Vázquez.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 10944/15, de la diputada Sra.

Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a cursos SOIB, 15. 

Les partides pressupostàries afectades del SOIB són: 44326,

4600, 46100, 46400, 47000, 48000, 48015 (capítol 4) més

determinats conceptes que afecten el capítol 6 i 2.

Palma, 26 de febrer de 2016.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria

Iago Negueruela Vázquez.

Ordre de Publicació

Q)

A les Preguntes RGE núm. 10957/15 a 10960/15, del

diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari

Mixt, relatives a cursos oferts 2015 (1 a 4).

Mallorca: 1.298

Menorca: 103

Eivissa: 117

Formentera: 5

Palma, 26 de febrer de 2016.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria

Iago Negueruela Vázquez.

Ordre de Publicació

R)

A les Preguntes RGE núm. 10961/15 a 10964/15, del

diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari

Mixt, relatives a cursos oferts 2015 (5 a 8).

Mallorca: 19.215

Menorca: 1.515

Eivissa: 1.715

Formentera: 50

Palma, 26 de febrer de 2016.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria

Iago Negueruela Vázquez.

Ordre de Publicació

S)

A les Preguntes RGE núm. 10965/15 a 10968/15, del

diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari

Mixt, relatives a cursos oferts 2016 (1 a 4).

A data del 18/02/16 i considerant que al llarg de 2016

resten per publicar noves convocatòries de formació que encara

no es poden computar. El 2016, s’ha apostat per un major pes

de la formació mixta (que integra ocupació i formació), el que

implica una major inversió de recursos per a cada un dels

cursos, millorant la qualitat i possibilitats d’ocupació d’aquests.

Així doncs, els centres, unitats formatives i/o beneficiaris

previstos són els següents:

Mallorca: 14.755

Menorca: 2.306

Eivissa: 3.690

Formentera: 200

Palma, 26 de febrer de 2016.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria

Iago Negueruela Vázquez.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 359/16, del diputat Sr. Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les

Illes Balears, relativa a informes de recursos hídrics.

A l’entrada d’aquest govern a la Direcció General de

Recursos Hídrics ens hem trobat el següent retard en l’estat de

la tramitació:

Informes referents a APR d’erosió/esllavissada: 2-4 mesos

Informes referents a APR d’inundació: 6-8 mesos

Informes referents a APR de vulnerabilitat d’aqüífers: 8-10

mesos

Informes referents a la disposició transitòria quarta de la llei

del sòl: 4 mesos

Actualment s’ha avançat en l’agilitació de la tramitació en

el següent sentit:

Amb el Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures

urgents en matèria urbanística, s’ha eliminat la necessitat

d’emissió d’informes d’APR d’erosió i de vulnerabilitat

d’aqüífers amb el compliment dels condicionants esmentats a

la matriu d’usos de sòl rústic.

S’ha reduït el termini per a l’emissió dels informes referents

a la disposició transitòria quarta de la llei del sòl, ja que s’han

simplificat remetent a la necessitat de tramitar per cada
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instalAlació una declaració responsable d’acord amb allò previst

al Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Els informes relatius a APRs d’inundació i esllavissada es

continuaran fent atès el risc que poden comportar per les

persones.

Els resultats d’aquestes mesures es faran més evidents

d’aquí uns mesos. Mentrestant, continuem fent feina en la

clarificació de la necessitat d’aquests informes preceptius que

sovint se solAliciten sense necessitat, amb la conseqüent

molèstia per l’administrador. També en la reestructuració del

funcionament administratiu de la Direcció General, trobat en un

estat lamentable.

Palma, 18 de febrer de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 372/16, del diputat Sr. Miquel A.

Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

cooperació amb altres entitats i administracions públiques

amb presència a les Illes Balears.

Entre les tasques que desenvolupa la Direcció General de

Relacions Institucionals i Acció Exterior es troba la de

cooperar amb aquelles entitats i institucions que tenen relació

amb les matèries de la seva competència, com pot ser la

Cambra de Comerç, UIB, institucions d’altres regions, etc.

Palma, 11 de febrer de 2016.

El conseller de Presidència

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 373/16, del diputat Sr. Miquel A.

Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

accions per reforçar relacions, cercar consensos i impulsar la

democràcia.

Totes les forces polítiques estam cridades, en la conjuntura

actual i més enllà d’aquesta, a reforçar relacions, crear

consensos i impulsar la democràcia. Certament, hem de cercar

el diàleg que ens demana la ciutadania, les preocupacions de la

qual ens han de marcar els ritmes polítics. Avui, sens dubte,

ens trobam en presència d’un nou escenari sociopolític, que ha

transformat substancialment la fisonomia política de la nostra

comunitat, amb una cambra autonòmica més plural que mai i

que està recuperant la centralitat de la vida política a les Illes

Balears, un objectiu, d’altra banda, per a la consecució del qual

ha apostat des d’un primer moment la Conselleria de

Presidència.

En aquest context, les iniciatives de control del Govern en

el si de la cambra –en aquesta legislatura- han passat a ocupar

una bona part del temps de l’activitat parlamentària, per la qual

cosa hem procurat, des de diferents instàncies institucionals i

de govern, especialment des de la Direcció General de

Relacions amb el Parlament, facilitar el treball de tots els grups

polítics representats en el legislatiu, amb especial interès en el

fet que els diputats de les diferents forces polítiques puguin

desenvolupar les seves tasques sense entrebancs, de manera que

s’acaben, entre d’altres, els estratagemes propis d’antany, que

feien que els plens consumissin bona part del seu temps en

iniciatives formalitzades únicament per al lluïment dels

membres del Govern.

En l’activitat de control al Govern, es procura que es

contestin de manera adequada als usos parlamentaris les

preguntes escrites i les solAlicituds de documentació, i que, en

la substanciació d’altres iniciatives parlamentàries, com ara

interpelAlacions i preguntes amb solAlicitud de resposta oral, els

membres del Govern responguin, de manera ajustada i

conforme als requeriments que les formulen, als diputats i a les

diputades –i als grups parlamentaris- de la cambra, en exercici

del dret que reglamentàriament els assisteix.

Pel que fa a les iniciatives legislatives, es té molta cura en

la utilització ordinària del procediment legislatiu comú, sempre

que sigui possible, perquè cap assumpte pugui ser sostret del

vertader debat en el si de la cambra, davant de velAleïtats

d’altres èpoques en què la utilització de les mesures legislatives

provisionals en forma de decrets llei era quasi una constant. A

més, els projectes de llei que arriben a la cambra en aquesta

legislatura, i no sol per exigència de l’article 117 del Reglament

del Parlament, contenen abundant informació de la tramitació

prelegislativa de les diferents iniciatives per facilitar que la

cambra s’hi pugui pronunciar.

D’altra banda, volem que la tramitació de projectes de llei

per lectura única sigui una excepció limitada estrictament als

supòsits que per la seva naturalesa o la simplicitat de la

formulació, ho facin recomanable.

Així mateix, som partidaris del fet que iniciatives

legislatives de consens es gestin des de la mateixa institució

parlamentària. Les proposicions de llei han deixar de ser, en

aquesta legislatura, una anècdota per convertir-se en un

instrument habitual de la pràctica parlamentària diària. El

Govern està especialment atent a manifestar el seu criteri

respecte de la presa en consideració d’aquestes iniciatives, que

són especialment importants en la recuperació de la cultura del

pacte en la vida política.

En definitiva, per recuperar la veritable política, cal la

imbricació del Govern en les diferents manifestacions de la

vida parlamentària. La cambra autonòmica, com he dit al

principi, és i ha de ser l’escenari propici per a la recerca del

diàleg i el consens que ens demana la ciutadania.

Palma, 25 de febrer de 2016.

El conseller de Presidència

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta RGE núm. 378/16, del diputat Sr. Miquel A.

Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de

participació ciutadana.

Clar aclarir que en l’anterior legislatura, únicament es duien

a terme actuacions puntuals, compatibles amb l’exercici
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d’altres funcions, però que en anys anteriors la Direcció

General de Relacions Institucionals destinava un servei

específic per a dur a terme accions en matèria de participació,

la qual cosa va resultar clau per tal de donar passes reals.

La revisió i avaluació de la possibilitat d’elaboració d’un II

Pla de participació ciutadana és un els projectes planificats en

matèria de participació. L’any 2008 es va fer un primer Pla de

participació ciutadana, que contenia algunes mesures que s’han

pogut dur a terme i algunes altres que han quedat pel camí.

Pareix oportú revisar els seus continguts, tot i que els objectius

a plantejar haurien d’anar en consonància amb els mitjans reals

amb els que es compti en aquesta legislatura.

Atès que l’anterior Govern es va encarregar de desmantellar

la infraestructura existent a l’administració en matèria de

participació, cosa que ha provocat mancances materials i de

personal especialitzat a la Direcció General, les accions de

suport a altres conselleries en matèria de participació no podran

ser tan ambicioses com es preveien. El govern del PP va

aprimar en excés l’administració. Ara, els ciutadans en paguen

les conseqüències.

Palma, 16 de febrer de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 3637/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra.

Consellera de Salut, sobre els procediments que es duran a

terme per tornar obrir els quiròfans a la tarda als hospitals de

la nostra comunitat.

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

16 de març de 2016, conformement amb l'article 46 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita que la Comissió de Salut recapti la compareixença de

la Sra. Consellera de Salut per tal d'informar sobre el tema

esmentat a l'enunciat.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 4084/16, dels Grups Parlamentaris Socialista,

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relatiu a solAlicitud de

compareixença urgent del Magnífic i ExcelAlentíssim Rector de

la UIB, sobre la creació de la facultat de medicina de la

Universitat de les Illes Balears.

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

16 de març de 2016, conformement amb els articles 46 i 100

del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,

que solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports

recapti la compareixença urgent del Magnífic i ExcelAlentíssim

Rector de la UIB per tal d'informar sobre el tema esmentat a

l'enunciat.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 8426/15 i obertura del termini de presentació d 'esmenes.

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

16 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 Menorca, MÉS per Mallorca,

Socialista i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei

20/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears,

d'acord amb l'article 131.6 del Reglament del Parlament acorda

de trametre-la a la Comissió de Turisme 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 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Creació d'una ponència específica per tractar totes les

qüestions relacionades amb un nou règim especial. 

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

16 de març de 2016, conformement amb l'acord adoptat pel Ple

de la cambra en sessió de dia 2 de març d'enguany acorda de

crear una ponència específica per tractar totes les qüestions

relacionades amb un nou règim especial, amb la mateixa

composició numèrica de les ponències de les comissions

permanents, amb el mateix criteri distributiu, és a dir:

2 membres del GP Popular

2 membres del GP Socialista

1 membre del GP Podem Illes Balears

1 membre del GP MÉS per Mallorca

1 membre del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears

1 membre del GP MÉS per Menorca

1 membre del GP Mixt

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

C)

Substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 3463/16 i 3459/16.

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

16 de març de 2016, conformement amb l'article 166 del

Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la

substitució de les preguntes esmentades, presentades per la

diputada Margarita Prohens i Rigo i pel diputat Antoni Camps

i Casasnovas, ambdós del Grup Parlamentari Popular, relatives

a política de pagament a proveïdors i a adhesió al Fons de

liquiditat autonòmic, respectivament, incloses a l'ordre del dia

de la sessió plenària de dia 15 de març de 2016 per les

preguntes RGE núm. 3640/16 i 3642/16, relatives a reacció del

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient després

de la reunió mantinguda amb el conseller de Medi Ambient i a

cas Multimèdia.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes. 

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

16 de març de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3643/16,

presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, d'acord amb l'article

98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de

presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat fins dia 28

d'abril de 2016.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)

Criteri del Govern de les Illes Balears respecte de la presa

en consideració i la tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 2009/16, de derogació de l'article 1 de la Llei 6/2012, de

6 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de

desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. 

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

16 de març de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3381/16,

presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual

manifesta el criteri favorable respecte de la presa en

consideració de la proposició de llei esmentada.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

F)

No tramitació directa i en lectura única per al Projecte de

llei RGE núm. 10607/15, de derogació de la Llei 9/2014, de 29

de setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció a la

maternitat. 

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

16 de març de 2016, acorda de no atendre la petició de

tramitació directa i en lectura única del projecte de llei

esmentat, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, i acorda

que el dit projecte continuï la tramitació ordinària.

Palma, a 16 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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