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1. PLE DEL PARLAMENT

0. DIPUTACIÓ PERMANENT DEL
PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

0.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària
solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 10433/16.
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 de juliol de 2016, ha acordat per 10 vots a
favor i 4 abstencions, de convocar sessió plenària
extraordinària, la data de la qual serà fixada oportunament, amb
l'ordre del dia següent:
Punt únic
Elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, atesa la
renúncia voluntària presentada pel Sr. Pedro Orfila Carreras.
Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Convocatòria de sessions parlamentàries
extraordinàries solAlicitades pels grups parlamentaris MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears,
mitjançant l'escrit RGE núm. 10449/16 (complementat amb
l'escrit RGE núm. 10456/16).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny de 2016, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 10003/16, relativa a política del Govern en relació amb
voluntariat, amb les esmenes RGE núm. 10319/16 i 10320/16,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i presentar un estudi de la situació del
voluntariat a la nostra comunitat autònoma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una estratègia de foment del voluntariat
en coordinació amb la resta d'administracions públiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l'associacionisme i el voluntariat en els
diversos àmbits d'actuació: educatiu, juvenil, esportiu,
d'integració i assistencial, entre d'altres.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que totes aquestes activitats a què fan referència els
punts 1, 2 i 3, es facin en el marc del Fòrum del Voluntariat i
ajustant-se als recursos disponibles a cada moment."
A la seu del Parlament, 21 de juny de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 de juliol de 2016, ha acordat per 10 vots a
favor, 10 en contra i 1 abstenció de convocar sessions
parlamentàries extraordinàries, les dates de les quals seran
fixades oportunament, per tal que la Comissió no permanent
d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa pugui constituir-se
així com dur a terme les reunions que s'acordin per a l'inici de
les seves tasques.
Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2565

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6258/16, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de promoció
turística.
Actuà com a interpelAlant el diputat Santiago Tadeo i Florit
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme. Hi
hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
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María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

K) RGE núm. 10164/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
disminució de les classes que s'imparteixen en anglès, que
contestà el conseller d'Educació i Universitat.

Ordre de Publicació

L) RGE núm. 10129/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a plaques inaugurats de l'època
de Jaume Matas, que contestà la consellera de Presidència.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

M) RGE núm. 10245/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planta d'oncologia
infantil, que contestà la consellera de Salut.

A) RGE núm. 9599/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a moratòria, que contestà
el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

N) RGE núm. 10157/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llengua de
signes, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

B) RGE núm. 10291/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de la
dessaladora de Palma de Mallorca, que contestà el conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
C) RGE núm. 10156/16, de la diputada Maria Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
lliure elecció de pediatre i infermera, que contestà la consellera
de Salut.

O) RGE núm. 10167/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a robatoris a Eivissa, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
P) RGE núm. 10166/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat
jurídica en les decisions del Govern, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

D) RGE núm. 10161/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació i
cobertura de dues places directives de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, que contestà la consellera de
Transparència, Cultura i Esports.

Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

E) RGE núm. 10163/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assumpció
pel servei sanitari públic de l'atenció que es presta des del servei
sanitari privat, que contestà la consellera de Salut.
F) RGE núm. 10162/16, de la diputada Sara Ramón i Rosselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del
conseller de Territori, Energia i Mobilitat en relació amb el port
de Sant Antoni de Portmany, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
G) RGE núm. 10154/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
subministrament de metadona a l'illa d'Eivissa, que contestà la
consellera de Salut.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny de 2016, rebutjà la Moció RGE núm. 10001/16, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment pressupostari
del Govern de les Illes Balears, amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 58, vots a favor 24, vots en contra 34 i
abstencions 0.
• Punts 2 i 3: vots emesos 58, vots a favor 21, vots en contra
34 i abstencions 3.

H) RGE núm. 10155/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
temporalitat laboral, que contestà el conseller de Treball,
Comerç i Indústria.

Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

I) RGE núm. 10168/16, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a radioteràpia a Menorca, que contestà la
consellera de Salut.
J) RGE núm. 10165/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a destitució del coordinador
mèdic del centre de salut d'Andratx, que contestà la consellera
de Salut.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
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Declaració institucional a favor de la llengua de signes.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny de 2016, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2567

B)
Creació de la Comissió no permanent d'investigació
sobre les autopistes d'Eivissa.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny de 2016, aprovà, per 36 vots a favor, 19 en contra i 3
abstencions, la creació de la Comissió no permanent
d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa, solAlicitada pels
grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Podem Illes Balears (RGE núm. 9648/16).

Declaració institucional a favor de la llengua de signes
Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Amb motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes
Espanyoles, des del Parlament de les Illes Balears volem posar
en relleu el valor d'aquestes llengües en l'exercici dels drets,
dels deures i de les llibertats de les persones sordes i
sordcegues, com a garants de la seva participació igualitària en
la vida democràtica.

Ordre de Publicació
C)

Les llengües de signes són el resultat del procés de mútua
interacció entre biologia i cultura en l'ésser humà i constitueixen
un gran exponent de la seva capacitat creativa i d'adaptació.
Com a llengües naturals donen resposta a la necessitat de
comunicar-se i interactuar amb l'entorn, ajuden a estructurar el
pensament i encarnen la història, les visions del món i les
emocions dels seus usuaris i usuàries.
Amb el seu reconeixement a nivell estatal a la Llei 27/2007,
per la qual es reconeix les llengües de signes espanyoles i es
regula el dret al seu aprenentatge, coneixement i ús, i
s'estableixen i garanteixen els mitjans de suport a la
comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat
auditiva i sordcegues, i a la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
en el seu article 19, sobre els drets de les persones dependents,
afirma que les administracions públiques garantiran l'ús de la
llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser
objecte d'ensenyament, protecció i respecte, la nostra societat i
les nostres institucions es comprometen tant a promoure
l'aprenentatge i el coneixement de les llengües de signes
espanyoles com a garantir el seu lliure ús en tots els àmbits de
la vida.
El Parlament de les Illes balears apelAla totes les institucions,
els agents públics, socials i el conjunt de la ciutadania a actuar
de forma compromesa per colAlocar les llengües de signes
espanyoles en condicions d'igualtat, en totes les esferes de la
vida educativa, social, cultural, econòmica i política de la nostra
comunitat. Les llengües juguen un rol fonamental per a la
convivència i el respecte de les nostres comunitats, per això hem
d'articular mesures que garanteixin la protecció de les llengües
de signes espanyoles.
El Parlament de les Illes Balears estarà sempre al costat dels
que també defensen la igualtat, la justícia social, la inclusió i la
diversitat, i en aquest sentit reconeix la labor del moviment
associatiu de la CNSE, Confederació Estatal de Persones
Sordes, que ha contribuït decisivament al fet que aquestes
llengües aconsegueixin un estatus legal i social però, sobretot,
a haver mantingut viu un llegat que forma part del patrimoni
comú de tota la ciutadania.

Ordre de Publicació

Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes
Balears per la qual s’ordena la publicació dels
nomenaments dels membres del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
La Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, a l’article 12, configura
l’organització institucional de l’ens amb la diferenciació dels
òrgans de govern i administració -format pel Consell de
Direcció i el director general- i de participació social, com és el
Consell Assessor de Continguts i de Programació.
Les funcions del Consell Assessor es determinen a l’article
25 de la Llei 15/2010 que, en general, fan referència a la tasca
d’assessorament i assistència al Consell de Direcció i al director
o la directora amb la definició i l’avaluació de les polítiques de
programació i de continguts de l’ens.
Així mateix, als articles 24.2 i 24.3 s’estableix que el
Consell Assessor de Continguts i de Programació ha de ser
integrat per 15 membres, els quals han de representar la
pluralitat de la societat balear i de les illes que la componen. En
el Consell han d’estar representats, en tot cas, els sectors
professional, educatiu i cultural, les associacions de
consumidors i usuaris, i també les associacions representatives
de persones amb discapacitat i dels joves i la gent gran. De la
mateixa manera, es prescriu que els membres del Consell
Assessor seran elegits pel Parlament per majoria de tres
cinquenes parts i per un mandat de quatre anys, que
transcorregut un mes sense haver aconseguit aquesta majoria en
serà suficient la majoria absoluta, i que la condició de membre
del Consell Assessor no exigeix dedicació exclusiva ni dóna
dret a remuneració, llevat de la percepció de dietes, fixades
reglamentàriament, per assistència a les reunions.
A la primera votació, el Parlament ha d’elegir els 15
membres que integraran (i constituiran per primer cop) el
Consell Assessor, amb una majoria qualificada de tres
cinquenes parts i per un mandat de quatre anys. S’hi afegeix una
segona exigència en l’elecció dels membres que fa referència
que hi ha d’haver una representació plural mínima dels sectors
professional, educatiu i cultural, de les associacions de
consumidors i usuaris, i també de les associacions
representatives de persones amb discapacitat, dels joves i de la
gent gran.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, conformement
amb la Junta de Portaveus, va adoptar, en data 12 de gener de
2016, les Normes reguladores per a l’elecció dels membres del
Consell Assessor de Continguts i Programació de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, el punt novè de les quals
disposa que la Presidència del Parlament ordenarà la publicació
del nomenament dels membres del Consell Assessor de
Continguts i Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, alhora que
preveu que la promesa o el jurament es realitzi davant la Mesa
del Parlament, després d’haver-se’n publicat el nomenament en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny de 2016, d’acord amb les Normes reguladores per a
l’elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, ja esmentades, ha elegit els membres que han de formar
part del Consell Assessor de Continguts i de Programació de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
Resolució
S’ordena la publicació del nomenament dels membres del
Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears que es relacionen
a continuació:
• Sra. Aina Gutiérrez Coll
• Sra. Aline Olga Tur
• Sr. Joan Huguet Amengual
• Sra. Mónica Outeiral Coira
• Sr. Angel Aguiló Palou
• Sr. Juan Montes de Oca Ladat
• Sra. Meritxell Esquirol Salom
• Sr. Jaume Mateu i Martí
• Sra. Mª Inmaculada Jiménez Acosta
• Sr. Marcos Pons Sansaloni
• Sr. Alex Segura Castelltort
• Sra. M. Antònia Puigrós i Caldentey
• Sr. Miquel Costa Costa
• Sr. Santiago Colomar Ferrer
• Sr. Joan Josep Sunyer

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol del 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 5 de juliol del 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 10659/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractament de l'Administració als docents de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Creu el Govern de les Illes Balears que tots els docents, amb
independència del centre on treballen i de l'assignatura que
imparteixen, reben el mateix tractament per part de
l'Administració?
Palma, a 1 de juliol del 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

B)
RGE núm. 10660/16, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicionament de la ubicació de l'antic restaurant Es Pla
de Fornells.
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.
Te intenció el Govern de les Illes Balears de realitzar alguna
actuació per tal de condicionar la ubicació de l'antic restaurant
Es Pla de Fornells?

De la mateixa manera, s’ordena la publicació dels
nomenaments esmentats al Butlletí Oficial de les Illes Balears
i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 1 de juliol del 2016.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

Palma, 15 de juny de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
María Consuelo Huertas i Calatayud

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 10661/16, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
teletreball a l'Administració pública.
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

BOPIB núm. 54 - 7 de juliol de 2016

2569

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pensa el Govern de les Illes Balears apostar pel teletreballa
l'Administració pública?

Com valora la posada en marxa de l'impost sobre estades
turístiques?

Palma, a 1 de juliol del 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.

Palma, a 4 de juliol del 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

D)

G)

RGE núm. 10662/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a enfortiment i
desenvolupament del sector audiovisual.

RGE núm. 10665/16, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolució judicial en relació amb Ses Fontanelles.

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

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

Quines iniciatives està duent a terme el Govern de les Illes
Balears per tal d'enfortir i desenvolupar el sector audiovisual?

Com valora el Govern de les Illes Balears la recent resolució
judicial en relació amb Ses Fontanelles?

Palma, a 1 de juliol del 2016.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

Palma, a 4 de juliol del 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

E)

H)

RGE núm. 10663/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
sociosanitària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

RGE núm. 10666/16, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dictamen
del Consell Consultiu en relació amb el Decret de llengües.

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

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

Sra. Consellera de Salut, pensa assumir totalment
l'assistència sociosanitària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera?

Com valora la presidenta del Govern el dictamen del Consell
Consultiu en relació amb el Decret de llengües que s'ha conegut
recentment?

Palma, a 1 de juliol del 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 4 de juliol del 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

F)

I)

RGE núm. 10664/16, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
posada en marxa de l'impost sobre estades turístiques.

RGE núm. 10667/16, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a participació ciutadana en l'impost d'estades
turístiques.

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

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
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Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quines mesures pensa prendre la Conselleria de Turisme en
relació amb els funcionaris imputats pel cas Rocamar?

Quines fórmules emprarà el Govern de les Illes Balears per
fomentar la participació de la ciutadania a l'hora de decidir els
projectes que es podrien beneficiar de la recaptació de l'impost
d'estades turístiques?
Palma, a 4 de juliol del 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

J)
RGE núm. 10668/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pressupost de la Conselleria d'Educació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pot assegurar que la Conselleria d'Educació complirà el seu
compromís amb l'Assemblea de Docents i Podem Illes Balears
d'augmentar un 30% la partida del pressupost d'Educació de
2016?
Palma, a 4 de juliol del 2016.
La diputada:
Laura Camargo i Fernández.

K)
RGE núm. 10669/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a transport públic per carretera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
per millorar el transport públic per carretera?
Palma, a 4 de juliol del 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.

L)
RGE núm. 10670/16, de la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a cas Rocamar.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Palma, a 4 de juliol del 2016.
La diputada:
Maria Montserrat Seijas i Patiño.

M)
RGE núm. 10671/16, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures es pensen prendre per millorar les urgències
de Can Misses?
Palma, a 4 de juliol del 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

N)
RGE núm. 10672/16, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a cas Rocamar.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes Balears
per controlar el compliment del Decret de sequera a Eivissa?
Palma, a 4 de juliol del 2016.
El diputat:
Aitor Morrás i Alzugaray.

O)
RGE núm. 10673/16, del diputat Carlos Saura i León,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
externalització dels serveis sanitaris.
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 opinió té el Govern de les Illes Balears sobre
l'externalització dels serveis hospitalaris per part d'ib-salut amb
la contractació de llits a clíniques privades?
Palma, a 4 de juliol del 2016.
El diputat:
Carlos Saura i León.
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P)
RGE núm. 10674/16, del diputat David Martínez i
Pablo, 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.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Considera positiu el Govern de les Illes Balears que es
produeixi la investidura de Mariano Rajoy amb el suport,
explícit o tàcit, del PSOE?
Palma, a 4 de juliol del 2016.
El diputat:
Aitor Morrás i Alzugaray.

Pensa el Govern agilitar la posada en marxa de l'Oficina
Anticorrupció o altres mesures de detecció i prevenció per tal
d'aturar el degoteig de casos de corrupció del PP?
T)
Palma, a 4 de juliol del 2016.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

Q)
RGE núm. 10675/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Decret de llengües.
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.

RGE núm. 10678/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
dels serveis informatius d'IB3.
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.
Quin creu que ha de ser el model de serveis informatius
d'IB3?
Palma, a 4 de juliol del 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

Pensa el Govern introduir alguna modificació en el Decret
de llengües després del dictamen del Consell Consultiu?
Palma, a 4 de juliol del 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

R)
RGE núm. 10676/16, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pobresa energètica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Què pensa fer el Govern per palAliar la pobresa energètica
derivada de la precarietat laboral existent?

SolAlicitud de convocatòria de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia concret (RGE núm.
10679/16).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2016, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat a l'enunciat, presentat per l2 diputats dels grups
parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt,
mitjançant el qual solAliciten la convocatòria d'una sessió
plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:
Punt únic. Preguntes:

Palma, a 4 de juliol del 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

S)
RGE núm. 10677/16, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a investidura.

1. RGE núm. 10667/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
participació ciutadana en l’impost d’estades turístiques.
2. RGE núm. 10668/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pressupost de la Conselleria d’Educació.
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3. RGE núm. 10669/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a transport públic per carretera.

SolAlicitud de convocatòria de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia concret (RGE núm.
10680/16).

4. RGE núm. 10670/16, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Cas Rocamar.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2016, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat a l'enunciat, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual solAlicita la convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària amb l'ordre del dia següent:

5. RGE núm. 10671/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Can
Misses.
6. RGE núm. 10672/16, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a decret de sequera a Eivissa.

Punt únic. Preguntes:
1. RGE núm. 10659/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tracte
de l’Administració als docents de les Illes Balears.

7. RGE núm. 10673/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
externalització dels serveis sanitaris.

2. RGE núm. 10660/16, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicionament de la ubicació de l’antic restaurant Es Pla de
Fornells.

8. RGE núm. 10674/16, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
oficina anticorrupció.

3. RGE núm. 10661/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a teletreball
en l’Administració Publica.

9. RGE núm. 10675/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a decret de llengües.

4. RGE núm. 10662/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a enfortiment i
desenvolupament del sector audiovisual.

10. RGE núm. 10676/16, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pobresa energètica.

5. RGE núm. 10663/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
sociosanitària de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

11. RGE núm. 10677/16, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a investidura.

6. RGE núm. 10664/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa
de l’impost sobre estades turístiques.

Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

7. RGE núm. 10665/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució judicial
en relació amb Ses Fontanelles.

SolAlicitud de convocatòria de Diputació Permanent per
tal de resoldre sobre l'escrit RGE núm. 10679/16.

8. RGE núm. 10678/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
dels serveis informatius d’IB3.

B)

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 5 de juliol de 2016,
acorda d'admetre a tràmit l'escrit 10682/16, presentat per l2
diputats dels grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per
Menorca i Mixt, mitjançant el qual solAlicita convocatòria de la
Diputació Permanent per tal de resoldre sobre l'escrit esmentat,
conseqüentment, de sotmetre a la consideració de la Junta de
Portaveus la fixació de l'ordre del dia de la sessió de la
Diputació Permanent que n’ha de resoldre.
Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)

9. RGE núm. 10666/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dictamen del
Consell Consultiu en relació al Decret de Llengües.
Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
SolAlicitud de convocatòria de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia concret (RGE núm.
10681/16).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2016, conformement amb l'establert als articles
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66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat a l'enunciat, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual solAlicita la convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària amb l'ordre del dia següent:
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MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, mitjançant l'escrit
RGE núm. 10449/16 (complementat amb l'escrit RGE núm.
10456/16).

II. Proposició no de llei RGE núm. 6831/15, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a l'empresa familiar.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2016, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.1 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat per la
Diputació Permanent en sessió del dia d'avui, ha acordat
d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
celebració de les sessions de què es tracta.

Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

I. InterpelAlació RGE núm. 10508/16, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política educativa del Govern.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

SolAlicitud de convocatòries de Diputació Permanent per
tal de resoldre sobre els escrits RGE núm. 10680/16 i RGE
núm. 10681/16.

Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 10565/12,
del Govern de les Illes Balears, com a formulació definitiva
del projecte del Pla director de la cooperació al
desenvolupament de les Illes Balears 2016-2019.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 5 de juliol de 2016,
acorda d'admetre a tràmit l'escrit RGE núm. 10683/16, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita
convocatòries de la Diputació Permanent per tal de resoldre
sobre els escrits esmentats i, conseqüentment, de sotmetre a la
consideració de la Junta de Portaveus la fixació dels ordres del
dia de les sessions de la Diputació Permanent que n’ha de
resoldre.
Palma, a 30 de juny de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
F)
Habilitació dels dies necessaris per tal que es pugui dur
a terme la sessió plenària extraordinària solAlicitada pel
Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm.
10433/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2016, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.1 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat per la
Diputació Permanent en sessió del dia d'avui, ha acordat
d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
celebració de la sessió de què es tracta.
Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
G)
Habilitació dels dies necessaris per tal que es puguin dur
a terme les sessions parlamentàries extraordinàries
solAlicitades pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca,

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2016, conformement amb l'establert als articles
181 del Reglament de la cambra i 13.5 de la Llei 9/2005, de 21
de juny, de cooperació al desenvolupament, admet a tràmit
l'escrit esmentat i acorda de trametre'l a la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Així mateix, la Mesa acorda de recaptar el parer de la Junta
de Portaveus sobre si les propostes de resolució que se'n puguin
derivar s'han de tramitar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans o davant plenari.
Palma, a 5 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

