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sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears, al Consorci d’aigües de les Illes Balears, al Consorci d’infraestructures de les Illes
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al FOGAIBA, a la Fundació BIT, a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, a la Fundació d’Investigació Sanitària
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BJ) A la Pregunta RGE núm. 5630/16, presentada pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a deute de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (III).
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BK) A la Pregunta RGE núm. 5631/16, presentada pel diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
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2594
BL) A les Preguntes RGE núm. 5632/16 a 5635/16, presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem
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3.17. INFORMACIÓ
A) Habilitació de dilluns i dissabtes als efectes de la sessió constitutiva i de posteriors sessions de la Comissió no permanent
d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa (RGE núm. 10449/16).
2594
B) Convocatòria de Diputació Permanent sobre solAlicitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del dia concret
(RGE núm. 10679/16).
2595
C) Convocatòria de Diputació Permanent sobre solAlicitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del dia concret
(RGE núm. 10680/16).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació
A)
Correcció d’errades a la 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.
Havent-se advertit una errada a la 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, es procedeix a la
seva correcció en el sentit següent:
Allà on diu: “Sr. Juan Montes de Oca Ladat”
Hi ha de dir: “Sr. Juan Montes de Oca Durán”
Palma, a 7 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació
C)
A les Preguntes RGE núm. 3251/16 a 3258/16, del
diputat Sr. M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a habitatges protegits a Eivissa, a
M enorca, a Formentera i a M allorca; i a rehabilitació
d’habitatges a Eivissa, a M enorca, a Formentera i a
M allorca.
L’IBAVI l’any 2016 promou la construcció de dos edificis
de 14 habitatges protegits, cada un d’ells, situats a Sant Ferran
de Ses Roques (Formentera) i a Alaior (M enorca),
respectivament, i un de 7 habitatges protegits a Cala Rajada,
Capdepera.
En estudi està la possibilitat de dur endavant enguany
promocions a Maó (6 habitatges), Fornells (14), Felanitx (8) i
Palma (5).
S’ha de tenir en compte també que la Conselleria ha obert
noves línies de feina per captar habitatge privat i s’estan tancant
els primers acords, dels quals podrem informar més endavant.
Quant a les ajudes a la rehabilitació d’habitatges per a 2016,
s’hi destinen 1.700.000 i procedents del Pla Estatal
2013-2016.
1.700.000 i per a rehabilitació edificatòria.
1.112.544 i per a regeneració i renovació urbanes
(ARRUS).
10.000 i per als Informes d’Avaluació d’Edificis (IAE).
També s’han de sumar els 185.000 i que la comunitat
autònoma destinarà a ajudes per millores d’accessibilitat
interior i els fons que es dediquin a la reforma d’habitatges
privats per destinar-los a lloguer social.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Palma, 23 de maig de 2016
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 10413/15 a 10419/15, de la
diputada Sra. M argaret M ercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a proves d’encefalopaties
espongiformes transmissibles, de la llengua blava, de la
brucelAlosi bovina, ovina i caprina, de tuberculosi bovina,
de leucosi enzoòtica i peripneumonia bovina, de la malaltia
d’Aujeszky i de pesta porcina.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 1304/16 a 1306/16, de la
diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a alumnes fora escolaritzar
1, 2 i 3.
Els alumnes que varen solAlicitar plaça i que no obtingueren
plaça en primeres o segones opcions i que no consten
matriculats actualment en cap centre són: Eivissa: 8; Mallorca:
20.
Palma, 2 de juny de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació
D)
A les Preguntes RGE núm. 3319/16 a 3338/16, del
diputat Sr. Enric Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a rehabilitació d’habitatges a M allorca,
a M enorca, a Eivissa i a Formentera els anys 2011, 2012,
2013, 2014 i 2015.
Mallorca
L’any 2011: un total de 833 habitatges reberen ajudes per
un import a càrrec de la CAIB de 1.116.689,93 i i del
Ministeri de Foment de 769.988,73 i.
L’any 2012: un total de 199 habitatges reberen ajudes per
un import a càrrec de la CAIB de 311.321,70 i i del Ministeri
de Foment de 218.369,57 i.
L’any 2013: cap actuació
L’any 2014: cap actuació.
L’any 2015: un total de 172 habitatges reberen ajudes per
un import a càrrec del Ministeri de Foment de 469.323,56 i
Palma, 23 de maig de 2016
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons.
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E)

F)

A la Pregunta RGE núm. 3443/16, de la diputada Sra.
Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa projecte de l’estació de bombeig de la
depuradora d’Es M igjorn Gran.

A la Pregunta RGE núm. 4675/16, presentada pel
diputat Juan M anuel Lafuente i M ir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acords de la Comissió
Bilateral en relació amb la Llei de coordinació de policies
locals.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) gestiona el sistema general de sanejament i
depuració de l’aglomeració urbana d’Es Migjorn Gran, de
conformitat amb el Conveni de colAlaboració formalitzat el 22
de gener de 1997.
En l’esmentat conveni, l’ABAQUA (llavors IBASAN) es va
comprometre a construir i explotar l’estació depuradora d’Es
Migjorn Gran i les seves instalAlacions complementàries
(entenent com a tals els sistemes colAlectors i de restitució
d’efluents en el medi, així com les escomeses elèctriques
associades).
Per a la definició de les obres, l’ajuntament d’Es M igjorn
Gran va aprovar i autoritzar la ubicació dels diferents elements
que conformen el sistema general de sanejament. La posada en
funcionament de les infraestructures es va dur a terme a
principis de l’any 2003.
Posteriorment, en el període 2006-2007, l’Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears va promoure la
urbanització i construcció de naus modulables en el Polígon
Industrial d’Es M igjorn Gran. A pesar de les reunions i avisos
realitzats des de l’Agència, l’estació de bombament general de
nucli urbà (EBAR) va quedar ubicada en l’interior d’una
d’aquestes naus, la qual és de propietat municipal i s’utilitza
com a magatzem municipal.
Des de llavors hi ha hagut diverses peticions per part de
l’Ajuntament perquè l’Agència assumís el finançament del
trasllat de l’EBAR. El 23 de febrer de 2015, l’Ajuntament d’Es
Migjorn Gran va signar un Conveni de colAlaboració amb els
propietaris d’una parcelAla propera a l’actual estació de
bombament a l’objecte de traslladar-hi l’esmentada EBAR.
La conjuntura econòmica actual i els antecedents esmentats
fan que, a dia d’avui, no s’hagin concretat els termes i les
obligacions que suposaria per a cadascuna de les parts la
modificació proposada, si bé el cost associat s’estima en uns
200.000-300.000 i
Finalment, el 23 de febrer de 2015, l’Ajuntament d’Es
Migjorn G ran va signar un Conveni de colAlaboració amb els
propietaris d’una parcelAla propera a l’actual estació de
bombament a l’objecte de traslladar-hi l’esmentada EBAR.
El Consell d’Administració de l’Agència del passat 21
d’abril de 2016 va autoritzar l’inici dels tràmits pel canvi
d’ubicació de l’estació de bombament d'Es Migjorn Gran i
varen ser necessàries les accions i actuacions que es detallen a
continuació:
• Actualització del Conveni de colAlaboració amb
l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran de 1997.
• Redacció del corresponent projecte específic que contempli
i analitzi els condicionants tècnics i ambientals de l'actuació
proposada.
Palma, 2 de juny de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal i Matas.

Estem fent feina amb la revisió del contingut de la Llei
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de
les Illes Balears, revisió en la qual es recolliran les
modificacions necessàries per donar compliment a l’Acord de
la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de
l’Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació
amb la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears.
Palma, 4 de maig de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4703/16, presentada per la
diputada M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a denúncies davant
Consum.
3.452 és el nombre de reclamacions i denúncies registrades
des de l’01/09/2015 fins al 21/03/2016 davant la DG de
Consum del Govern de les Illes Balears.
Els criteris en comú és que són problemes dels ciutadans i
que acudeixen a la DG de Consum per cercar uns solució i
demanar a l’Administració que protegeixi els seus drets com a
consumidors.
Palma, 21 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 4705/16, presentada per la
diputada M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a seguretat del personal
sanitari.
Les mesures són les que dicta la Llei 31/1995 i les que
preveu el Pla de prevenció de riscos laborals de l’Ibsalut, el
qual està a disposició de la diputada si així ho requereix.
Palma, 21 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació

I)

M)

A la Pregunta RGE núm. 4706/16, presentada per la
diputada M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estudi de situació del
centre de salut d'Es Banyer.

A la Pregunta RGE núm. 4711/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera per realitzar TAC
preferents a l'Hospital d'Inca.

Aquesta pregunta va ser contestada dins la 1860/2016 que
va formular la mateixa diputada.

Hi ha 20 pacients en llista d’espera.
Palma, 21 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Palma, 25 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4707/16, presentada per la
diputada M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures contra
l'envelliment de l'Hospital de M anacor.

N)
A la Pregunta RGE núm. 4712/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera per realitzar TAC
preferents a l'Hospital de M anacor.
Hi ha 156 pacients en llista d’espera.

En aquests moments s’està estudiant la viabilitat del Pla
Director adjudicat i anulAlat durant l’any 2012.
A causa de la no-realització d’aquest Pla director per part
de l’anterior equip de govern, ens trobem amb la necessitat
d’iniciar-ne un de nou.
Palma, 21 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

Palma, 21 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 4713/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera per realitzar TAC
preferents a l'Hospital Son Espases.

K)
Hi ha 120 pacients en llista d’espera.

A la Pregunta RGE núm. 4709/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció de personal als hospitals
públics de les Illes Balears.

Palma, 21 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

No.
Palma, 21 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 4714/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera per realitzar TAC
preferents a l'Hospital Can M isses.

L)
Hi ha 260 pacients en llista d’espera.

A la Pregunta RGE núm. 4710/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera per realitzar TAC
preferents a l'Hospital M ateu Orfila.

Palma, 21 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Hi ha 135 pacients en llista d’espera.
Palma, 21 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 4716/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ressonàncies magnètiques a l'Hospital
Can M isses, 2016.
Gener 78; febrer 263; març 258.
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Palma, 18 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
R)
A les Preguntes RGE núm. 4894/16 i 4897/16,
presentades pel diputat M iquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a informe, reforma i
modificació del projecte de reforma del Consell Consultiu
i reclamacions dels ciutadans en relació amb la vulneració
del dret a la informació.
El Govern no ha aprovat cap Projecte de llei de reforma del
Consell Consultiu.
La Conselleria de Presidència, juntament amb la de
Participació, Transparència i Cultura, varen elaborar primer un
esborrany i després un avantprojecte de llei de modificació de
la Llei del Consell Consultiu, per tal d’atribuir temporalment a
l’esmentat òrgan la funció de resoldre les reclamacions en
matèria d’accés a la informació pública, ja que el Govern
anterior no va crear cap òrgan específic ni va conveniar amb
l’òrgan estatal que va crear-la.
Finalment, el Consell de Govern va aprovar el divendres 29
d’abril crear la Comissió per a la resolució de les reclamacions
en matèria d’accés a la informació pública, òrgan col•legiat que
s’encarregarà de les resolucions de les reclamacions que, en
matèria de dret a la informació pública, interposin els ciutadans
i ciutadanes.
Palma, 13 de maig de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa Serra.
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Popular, relatives a cost de substitució de l'emissari de
Talamanca.
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) gestiona el sistema de sanejament i depuració de
l’aglomeració urbana d’Eivissa constituït per:
• L’estació depuradora d’aigües residuals urbanes (EDAR)
• L’emissari marítim i terrestre
• La xarxa de sanejament general (formada per 4 estacions de
bombament i les conduccions que transporten l’aigua
residual des de la xarxa municipal fins a l’EDAR).
Dins el marc del Protocol general de colAlaboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, aquest té previst iniciar en breu
les obres de la nova EDAR d’Eivissa, el qual inclou també una
estació de bombament principal situada als terrenys de l’actual
EDAR i les conduccions fins a la nova EDAR, així com un
emissari terrestre que enllaçarà amb l’emissari submarí existent.
L’actual emissari submarí presenta una antiguitat d’uns 30
anys, i la seva ubicació i disposició en el fons s’ha demostrat
molt vulnerable als fondejos de les embarcacions dins la Badia
de Talamanca. Per aquest motiu, i per tal de completar la
renovació del sistema general de sanejament i depuració, s’ha
redactat el projecte de “Substitució de l’emissari marítim de
l’EDAR d’Eivissa”, i d’aquesta manera disposar d’unes
instalAlacions que permetin assolir les exigències de qualitat i
objectius ambientals del medi receptor, així com totes les
disposicions legals i normativa tècnica vigent.
El pressupost inicialment previst per a les obres del projecte
de “Substitució de l’emissari marítim de l’EDAR d’Eivissa” és
de 5.801.781,16 i (amb l’IVA exclòs).
Palma, 9 de maig de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 4898/16 i 4899/16,
presentades pel diputat M iquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a creació i cost de la
Sindicatura de Greuges.
El Govern mai no s’ha negat a crear aquesta figura. De fet,
la figura ja està creada per la Llei 1/1993, de 10 de març, del
Síndic de Greuges de les Illes Balears.
La Sindicatura de Greuges és una institució estatutària
vinculada al Parlament i el Govern no té competències ni per
crear-lo, ni per organitzar el seu funcionament i posada en
marxa.
La decisió és del Parlament. El Govern s’ha de limitar a
posar a disposició del Parlament els recursos que aquest
decideixi com a necessaris per a la posada en marxa de la
Institució.
Palma, 29 d’abril de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 4901/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 4902/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a inici de les obres de substitució de
l'emissari de Talamanca.
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) gestiona el sistema de sanejament i depuració de
l’aglomeració urbana d’Eivissa, constituït per:
• L’estació depuradora d’aigües residuals urbanes (EDAR)
• L’emissari marítim i terrestre
• La xarxa de sanejament general (formada per 4 estacions de
bombament i les conduccions que transporten l’aigua
residual des de la xarxa municipal fins a l’EDAR).
Dins el marc del Protocol general de colAlaboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, aquest té previst iniciar en breu
les obres de la nova EDAR d’Eivissa, el qual inclou també una
estació de bombament principal situada als terrenys de l’actual
EDAR i les conduccions fins a la nova EDAR, així com un
emissari terrestre que enllaçarà amb l’emissari submarí existent.
L’actual emissari submarí presenta una antiguitat d’uns 30
anys, i la seva ubicació i disposició en el fons s’ha demostrat
molt vulnerable als fondejos de les embarcacions dins la Badia
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de Talamanca. Per aquest motiu, i per tal de completar la
renovació del sistema general de sanejament i depuració, s’ha
redactat el projecte de “Substitució de l’emissari marítim de
l’EDAR d’Eivissa”, i d’aquesta manera disposar d’unes
instalAlacions que permetin assolir les exigències de qualitat i
objectius ambientals del medi receptor, així com totes les
disposicions legals i normativa tècnica vigent.
El pressupost inicialment previst per a l’obtenció de les
llicències, concessions i autoritzacions està prevista per a la
segona quinzena del mes d’abril de 2016.
En conseqüència, s’informa que també al llarg del mes
d’abril s’estarà a disposició d’iniciar la tramitació del
procediment de contractació de les obres.
Palma, 9 de maig de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 4904/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a posada en funcionament del nou
emissari de Talamanca.
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) gestiona el sistema de sanejament i depuració de
l’aglomeració urbana d’Eivissa, constituït per:
• L’estació depuradora d’aigües residuals urbanes (EDAR)
• L’emissari marítim i terrestre
• La xarxa de sanejament general (formada per 4 estacions de
bombament i les conduccions que transporten l’aigua
residual des de la xarxa municipal fins a l’EDAR).
Dins el marc del Protocol general de col•laboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i M edi Ambient, aquest té previst iniciar en breu
les obres de la nova EDAR d’Eivissa, el qual inclou també una
estació de bombament principal situada als terrenys de l’actual
EDAR i les conduccions fins a la nova EDAR, així com un
emissari terrestre que enllaçarà amb l’emissari submarí existent.
L’actual emissari submarí presenta una antiguitat d’uns 30
anys, i la seva ubicació i disposició en el fons s’ha demostrat
molt vulnerable als fondejos de les embarcacions dins la Badia
de Talamanca. Per aquest motiu, i per tal de completar la
renovació del sistema general de sanejament i depuració, s’ha
redactat el projecte de “Substitució de l’emissari marítim de
l’EDAR d’Eivissa”, i d’aquesta manera disposar d’unes
instalAlacions que permetin assolir les exigències de qualitat i
objectius ambientals del medi receptor, així com totes les
disposicions legals i normativa tècnica vigent.
A la vista del termini efectiu necessari per a l’execució de
les obres associades (9 mesos), i en el supòsit d’inici de les
obres per a l’1 d’octubre de 2016, l’entrada en funcionament
del nou emissari es podria dur a terme a partir de l’1 de juliol
de 2017.
Palma, 9 de maig de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 4905/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a entrada en funcionament del trajecte
cap a Botafoc del nou emissari de Talamanca.
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) gestiona el sistema de sanejament i depuració de
l’aglomeració urbana d’Eivissa, constituït per:
• L’estació depuradora d’aigües residuals urbanes (EDAR)
• L’emissari marítim i terrestre
• La xarxa de sanejament general (formada per 4 estacions de
bombament i les conduccions que transporten l’aigua
residual des de la xarxa municipal fins a l’EDAR).
Dins el marc del Protocol general de colAlaboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, aquest té previst iniciar en breu
les obres de la nova EDAR d’Eivissa, el qual inclou també una
estació de bombament principal situada als terrenys de l’actual
EDAR i les conduccions fins a la nova EDAR, així com un
emissari terrestre que enllaçarà amb l’emissari submarí existent.
L’actual emissari submarí presenta una antiguitat d’uns 30
anys, i la seva ubicació i disposició en el fons s’ha demostrat
molt vulnerable als fondejos de les embarcacions dins la Badia
de Talamanca. Per aquest motiu, i per tal de completar la
renovació del sistema general de sanejament i depuració, s’ha
redactat el projecte de “Substitució de l’emissari marítim de
l’EDAR d’Eivissa”, i d’aquesta manera disposar d’unes
instalAlacions que permetin assolir les exigències de qualitat i
objectius ambientals del medi receptor, així com totes les
disposicions legals i normativa tècnica vigent.
A la vista dels terminis contractuals associats a les obres de
la “Nova EDAR d’Eivissa” (24 mesos) i de “Substitució de
l’emissari marítim de l’EDAR d’Eivissa” (9 mesos), la previsió
de finalització d’aquesta segona actuació és molt anterior a la
primera, per la qual cosa, i davant la impossibilitat de preveure
en tanta antelació totes les variables que conflueixen en el
sistema de sanejament i depuració de Vila, s’informa que les
solucions projectades permeten optar, durant el període de
transició cap a la solució global definitiva, pel punt
d’abocament actual i/o pel nou punt d’abocament projectat.
Palma, 9 de maig de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 4906/16 i 4907/16,
presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a campanya de l'exposició
solar recreacional i professional.
No està previst realitzar cap campanya de prevenció de
l’exposició solar recreacional ni professional abans de l’estiu
2016. En aquests moments, estem pendents que s’incorpori la
nova coordinadora de càncer, que, entre altres coses, ha
d’elaborar una proposta per reforçar la prevenció primària dels
càncers i la difusió a la població de les Illes Balears del Codi
europeu contra el càncer, impulsat per l’Agència Internacional
de Lluita contra el càncer i revisat l’any 2015. En aquests
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moments, en el portal de salut, a l’apartat Consells, tenim
recomanacions per a la prevenció de l’exposició solars.
Palma, 25 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 4908/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a venda de pantalons que produïren
cremades a una persona a Palma.
Fins a la data en la qual es va presentar la denúncia pels fets
referits, no es tenia coneixement, ni indici, d’accidents o
incidents com el denunciat, tant a nivell autonòmic, estatal com
a europeu.
Des que vam tenir coneixement de la referida denúncia, a
més i independentment dels controls que de forma programada
es realitzen mitjançant campanyes, es van iniciar actuacions
inspectores específiques sobre aquest tema.
Es va prendre mostra reglamentària de producte igual al que
portava la persona que va sofrir les greus cremades, per a la
seva corresponent anàlisi al Centre de Recerca i Control de la
Qualitat (CICC) de la AECOSAN del MSSSI, el qual va
comprovar que la composició de la mostra analitzada no
coincidia amb la declarada en l’etiqueta pel responsable.
I es va realitzar la cerca i localització de l’article en qüestió
per a la seva retirada de la venda.
Es va informar a la comunitat autònoma on resideix
l’empresa responsable del producte i a la resta de comunitats
autònomes a través del sistema d’intercanvi ràpid d’informació.
A més des de la Conselleria de Salut s’ha iniciat expedient
sancionador contra l’empresa responsable.
Palma, 25 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 4909/16 i 4910/16,
presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a controls d'etiquetat de
roba i inspeccions de llocs de venda pública de roba.
Fins el 14 d’abril s’han realitzat 136 controls d’etiquetatge,
traçabilitat i la verificació de la composició declarada, si escau.
També s’han realitzat 46 inspeccions.
Palma, 25 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 4962/16 i 4963/16,
presentades pel diputat M iquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a recepció de la
dessaladora de Santa Eulària del Riu (1 i 2).
La IDAM de Santa Eulària fou declarada obra d’interès
general mitjançant la Llei 10/2001, de 5 de juliol del Pla
Hidrològic Nacional.
Amb data 29 d’abril de 2005 es va signar entre el Ministeri
de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears un Conveni
de colAlaboració per l’execució d’obres hidràuliques d’interès
general en les Illes Balears que contemplava el projecte,
finançament, execució i explotació de les següents dessaladores
d’Andratx i de Badia d’Alcúdia.
Amb data 15 de novembre de 2005, la ministra de Medi
Ambient va formalitzar el contracte de les obres corresponents
al “Projecte, obra i explotació de la instalAlació dessaladora
d’aigua marina de Santa Eulària (Eivissa)” adjudicat a l’UTE
EDAM Santa Eulària formada per les empreses Servicios y
Procesos Ambientales, SA i Aqualia Gestión Integral del Agua,
SA. per la quantitat de 42.990.600 i amb el període de
concessió de 15 anys com a màxim i pel qual es comprometia
a aportar un volum d’aigua de 10.000 m3 diaris després de la
seva posada en servei, a un cost de 0,7845 i/m3.
El projecte de construcció amb un pressupost de
14.191.436,11 i i 21 mesos d’execució fou redactat i sotmès a
informació pública per resolució de la Direcció General de
l’Aigua del Ministeri de Medi Ambient de 18 de març de 2005
i a procediment d’avaluació ambiental, formulant la
corresponent Declaració d’Impacte Ambiental per la Secretaria
General de Medi Ambient amb data 23 de juny de 2005 (BOE
de 13 de juliol).
Amb data 30 de març de 2010 fou aprovat definitivament
pel Secretari d’Estat de Medi Ambient i Rural el modificat
núm. 1 del projecte i amb data 13 de maig de 2010 es va
subscriure el contracte per import addicional de 8.020.812,12 i
(IVA no inclòs) que suposava un addicional del 56,51%
respecte del pressupost d’execució anterior, quedant el
pressupost en la quantia total de 22.212.248,12 i (IVA no
inclòs), mantenint el mateix termini del contracte original. En
el projecte modificat núm. 1 es contemplava la construcció
d’una dessaladora amb una capacitat de producció de 15.000
m3/dia.
El 26 de desembre de 2013 la UTE EDAM Santa Eulàlia,
va presentar l’escrit davant del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient en el qual solAlicita resolució del
contracte de concessió d’obra pública per causa imputable a
l’administració i la indemnització corresponent pels danys i
perjudicis causats.
El Consell d’Obres Públiques va emetre dictamen en sessió
celebrada el 3 de juny de 2015 en què escau, previ dictamen del
Consell d’Estat, a la resolució del contracte de concessió per a
la “elaboració del projecte, construcció i explotació de la
instalAlació dessaladora d’aigua marina en el T.M. de Santa
Eulàlia (Eivissa) i reconeix el dret de la concessionària UTE
EDAM Santa Eulària a ser indemnitzada per danys i perjudicis
amb la quantitat de 24.036.386,01 i, mes actualització que
correspongui.
Amb data 20 de novembre de 2015, el president del Consell
d’Estat va emetre dictamen pel que es va acordar la resolució
del contracte d’obra pública, sense pèrdua de garantia
constituïda, així com estimar parcialment la reclamació de la
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UTE concessionària EDAM Santa Eulària del pagament de
l’obra i indemnització i abonar la quantitat total de
25.601.828,85 i (IVA exclòs).
Amb data 23 de novembre de 2015, la Direcció General de
l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient va proposar acordar la resolució del contracte de
concessió d’obra pública de referència estimant parcialment la
reclamació del concessionari, procedint a abonar la quantitat de
26.113.865,43 i.
Amb data 4 de desembre el Consell de Ministres va acordar
l’autorització de la resolució del contracte d’obra pública de
referència, en base als articles 12.2 i 167, del TRLCAP,
aprovat pel RDL 2/200 de 16 de juny.
El 29 de desembre de 2015 el secretari d’Estat de Medi
Ambient, un cop dictaminat pel Consell d’Estat prèvia
autorització pel Consell de Ministres i prèvia fiscalització de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, va resoldre
el contracte de referència i acordar el pagament de la
corresponent indemnització.
Amb data 15 de febrer de 2016 es va realitzar un acta
tècnica de reconeixement de les instalAlacions de la dessaladora
de Santa Eulària.
Actualment, s’està a l’espera de lliurament formal de la
dessaladora per part del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient, desconeixent a dia d’avui la data de signatura.
Palma, 19 de maig de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4964/16, presentada pel
diputat M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a posada en marxa de la dessaladora de
Santa Eulària.
La IDAM de Santa Eulària fou declarada obra d’interès
general mitjançant la Llei 10/2001, de 5 de juliol del Pla
Hidrològic Nacional.
Amb data 29 d’abril de 2005 es va signar entre el Ministeri
de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears un Conveni
de colAlaboració per l’execució d’obres hidràuliques d’interès
general en les Illes B alears que contemplava el projecte,
finançament, execució i explotació de les següents dessaladores
d’Andratx i de Badia d’Alcúdia.
Amb data 15 de novembre de 2005, la ministra de Medi
Ambient va formalitzar el contracte de les obres corresponents
al “Projecte, obra i explotació de la instalAlació dessaladora
d’aigua marina de Santa Eulària (Eivissa)” adjudicat a l’UTE
EDAM Santa Eulària formada per les empreses Servicios y
Procesos Ambientales, SA i Aqualia Gestión Integral del Agua,
SA. per la quantitat de 42.990.600 i amb el període de
concessió de 15 anys com a màxim i pel qual es comprometia
a aportar un volum d’aigua de 10.000 m3 diaris després de la
seva posada en servei, a un cost de 0,7845 i/m3.
El projecte de construcció amb un pressupost de
14.191.436,11 i i 21 mesos d’execució fou redactat i sotmès a
informació pública per resolució de la Direcció General de
l’Aigua del Ministeri de M edi Ambient de 18 de març de 2005
i a procediment d’avaluació ambiental, formulant la
corresponent Declaració d’Impacte Ambiental per la Secretaria

General de Medi Ambient amb data 23 de juny de 2005 (BOE
de 13 de juliol).
Amb data 30 de març de 2010 fou aprovat definitivament
pel Secretari d’Estat de Medi Ambient i Rural el modificat
núm. 1 del projecte i amb data 13 de maig de 2010 es va
subscriure el contracte per import addicional de 8.020.812,12 i
(IVA no inclòs) que suposava un addicional del 56,51%
respecte del pressupost d’execució anterior, quedant el
pressupost en la quantia total de 22.212.248,12 i (IVA no
inclòs), mantenint el mateix termini del contracte original. En
el projecte modificat núm. 1 es contemplava la construcció
d’una dessaladora amb una capacitat de producció de 15.000
m3/dia.
El 26 de desembre de 2013 la UTE EDAM Santa Eulàlia,
va presentar l’escrit davant del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient en el qual solAlicita resolució del
contracte de concessió d’obra pública per causa imputable a
l’administració i la indemnització corresponent pels danys i
perjudicis causats.
El Consell d’Obres Públiques va emetre dictamen en sessió
celebrada el 3 de juny de 2015 en què escau, previ dictamen del
Consell d’Estat, a la resolució del contracte de concessió per a
la “elaboració del projecte, construcció i explotació de la
instal•lació dessaladora d’aigua marina en el T.M. de Santa
Eulàlia (Eivissa) i reconeix el dret de la concessionària UTE
EDAM Santa Eulària a ser indemnitzada per danys i perjudicis
amb la quantitat de 24.036.386,01 i, mes actualització que
correspongui.
Amb data 20 de novembre de 2015, el president del Consell
d’Estat va emetre dictamen pel que es va acordar la resolució
del contracte d’obra pública, sense pèrdua de garantia
constituïda, així com estimar parcialment la reclamació de la
UTE concessionària EDAM Santa Eulària del pagament de
l’obra i indemnització i abonar la quantitat total de
25.601.828,85 i (IVA exclòs).
Amb data 23 de novembre de 2015, la Direcció General de
l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient va proposar acordar la resolució del contracte de
concessió d’obra pública de referència estimant parcialment la
reclamació del concessionari, procedint a abonar la quantitat de
26.113.865,43 i.
Amb data 4 de desembre el Consell de Ministres va acordar
l’autorització de la resolució del contracte d’obra pública de
referència, en base als articles 12.2 i 167, del TRLCAP,
aprovat pel RDL 2/200 de 16 de juny.
El 29 de desembre de 2015 el secretari d’Estat de Medi
Ambient, un cop dictaminat pel Consell d’Estat prèvia
autorització pel Consell de Ministres i prèvia fiscalització de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, va resoldre
el contracte de referència i acordar el pagament de la
corresponent indemnització.
Amb data 15 de febrer de 2016 es va realitzar un acta
tècnica de reconeixement de les instalAlacions de la dessaladora
de Santa Eulària.
Actualment, s’està a l’espera de l’entrega formal de la
dessaladora per part del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient. Fins aquest moment no es podrà posar en
funcionament la dessaladora de Santa Eulària, no essent
possible afirmar si això serà possible abans d’acabar les obres
de les “Arterias generales de las desaladoras a las redes de
distribución. Ibiza”.
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Palma, 19 de maig de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 4965/16, presentada pel
diputat M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a finalització de les obres de l'anell
d'interconnexió de la dessaladora de Santa Eulària.
L’enginyera que subscriu informa que no s’estan realitzant
cap obres amb aquest nom, pel que entén que la pregunta es
refereix a les obres del projecte Modificat núm. 1 del Projecte
d’artèries generals de la dessalinitzadora a les xarxes de
distribució. Eivissa; si bé cal puntualitzar que aquestes obres no
afecten la dessalinitzadora de Santa Eulària del Riu ni la seva
connexió amb la resta de xarxes de l’illa d’Eivissa.
El termini d’execució de les obres del Modificat núm. 1 del
Projecte d’artères generals de la dessalinitzadora a les xarxes
de distribució finalitza el 30 de novembre de 2016, tot i que
està previst que puguin lliurar a l’ús públic alguns dels ramals
abans de la temporada alta.
Palma, 19 de maig de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 4967/16 a 4977/16,
presentades pel diputat M iquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a situació dels aqüífers de
Portinatx, Santa Agnès, Sant Antoni, Cala Llonga, Roca
Llisa, Es Canar, Cala Tarida, Port Roig, Santa Gertrudis,
Serra Grossa i Jesús.
A partir de les profunditats del nivell piezomètric del mes
de març de 2016 i considerant les profunditats d’aquest nivell
al llarg del temps s’obté l’índex de sequera hidrològica dividit
en quatre estats: estable, pre-alerta alerta i emergència. Es
considera que hi ha sequera hidrològica quan s’entra en situació
d’alerta.
Aqüífer de Portinatx
No hi ha dades històriques suficients per a calcular l’índex
de sequera de l’aqüífer de Portinatx (2001M1).
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer es considera globalment
sobreexplotat, ja que les sortides són superiors al 80% de la
recàrrega (són del 124%).
Tot i això i d’acord amb el Pla Hidrològic vigent el seu
estat qualitatiu és bo, la concentració mitjana de clorurs és
d’uns 130 mg/l.
Aqüífer de Santa Agnès
D’acord amb aquest índex de sequera, actualment l’aqüífer
de Santa Agnès (2002M1) es troba en situació de pre-alerta.
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer es considera globalment
sobreexplotat, ja que les sortides són superiors al 80% de la
recàrrega (són del 85%).
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La concentració mitjana de clorurs de 2015 a març de 2016
indica intrusió marina i és de 228 mg/l. Hi ha millora de la
qualitat des de l’any 2013.
Aqüífer del Pla de Sant Antoni
D’acord amb aquest índex de sequera, actualment l’aqüífer
de Pla de Sant Antoni (2002M2) es troba en situació de
pre-alerta.
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer es considera globalment
sobreexplotat, ja que les sortides són superiors al 80% de la
recàrrega (són del 118%).
La concentració mitjana de clorurs de 2015 a març de 2016
indica intrusió marina i és de 270,44 mg/l. La seva qualitat ha
minvat comparat amb les dades de 2013.
Aqüífer de Cala Llonga
D’acord amb les dades publicades de sequera, actualment
l’aqüífer de Cala Llonga (2003M1) es troba en situació estable.
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer es considera globalment
sobreexplotat, ja que les sortides són superiors al 80% de la
recàrrega (són del 170%).
Tot i això i d’acord amb el Pla Hidrològic vigent el seu
estat qualitatiu és bo, la concentració mitjana de clorurs és
d’uns 149 mg/l.
Aqüífer de Roca Llisa
D’acord amb les dades publicades de sequera, actualment
l’aqüífer de Roca Llisa (2003M3) es troba en situació prealerta.
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer es considera globalment
sobreexplotat, ja que les sortides són superiors al 80% de la
recàrrega (són del 176%).
La concentració mitjana de clorurs de 2015 a març de 2016
indica intrusió marina i és de 655 mg/l.
Aqüífer d’Es Canar
D’acord amb aquest índex de sequera, actualment l’aqüífer
d’Es Canar (2004M2) es troba en situació estable.
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer es considera globalment
sobreexplotat, ja que les sortides són superiors al 80% de la
recàrrega (són del 120%).
Tot i això i d’acord amb el Pla Hidrològic el seu estat
qualitatiu és bo, la concentració mitjana de clorurs és d’uns 120
mg/l.
Aqüífer de Cala Tarida
No hi ha dades històriques suficients per a calcular l’índex
de sequera de l’aqüífer de Cala Tarida (2005M1).
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer es considera globalment
sobreexplotat, ja que les sortides són superiors al 80% de la
recàrrega (són del 158%).
La concentració mitjana de clorurs de 2015 i 2016 indica
intrusió marina i és de 353 mg/l. Mostra un empitjorament
significatiu de la qualitat des de l’any 2013
Aqüífer de Port Roig
No hi ha dades històriques suficients per a calcular l’índex
de sequera de l’aqüífer de Port Roig (2005M2).
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer es considera globalment
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sobreexplotat, ja que les sortides són superiors al 80% de la
recàrrega (són del 120%).
La concentració mitjana de clorurs de 2015 i 2016 indica
intrusió marina i és de 922,2 mg/l.
Aqüífer de Santa Gertrudis
D’acord amb les dades publicades de sequera, actualment
l’aqüífer de Santa Gertrudis (2006M1) es troba en situació
estable.
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer es considera globalment
sobreexplotat, ja que les sortides són superiors al 80% de la
recàrrega (són del 99%).
La concentració mitjana de clorurs de 2015 i 2016 indica
intrusió marina i és de 282 mg/l.
Aqüífer de Serra Grossa
D’acord amb aquest índex de sequera, actualment l’aqüífer
de Serra Grossa (2006M3) es troba en situació estable.
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer es considera globalment
sobreexplotat, ja que les sortides superen el 80% de la
recàrrega (són del 132%).
La concentració mitjana de clorurs de 2015 i 2016 indica
intrusió marina i és de 2424,75 mg/l.
Aqüífer de Jesús
D’acord amb l’índex de sequera, actualment l’aqüífer de
Jesús (2006M2) es troba en situació pre-alerta, el que indica
nivells per davall de la situació d’estabilitat en la que no es
considera que hi hagi sequera hidrològica.
D’acord amb les dades publicades al Pla Hidrològic de les
Illes Balears vigent, aquest aqüífer no es considera globalment
sobreexplotat, però si que mostra algunes zones amb
sobreexplotació tal i com demostren les dades de salinitat.
La concentració mitjana de clorurs fins a març de 2016
indica intrusió marina i és de 608,9 mg/l.
Palma, 16 de maig de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 4978/16 a 4980/16,
presentades pel diputat M iquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a salinitat dels aqüífers
d'Eivissa, de M enorca i de M allorca.
Les masses d’Eivissa que d’acord amb les dades de 2015 i
2016 presenten una concentració mitja de clorurs superior al
185,5 mg/l són 10 de les 16 existents a l’illa. Representen el
63% i són les següents:
Nom Massa
Santa Agnès
Pla de Sant Antoni
Roca Llisa
Riu de Santa Eulària
Es Figueral
Cala Tarida
Port Roig
Santa Gertrudis

codi
2002M 1
2002M 2
2003M 2
2003M 3
2004M 1
2005M 1
2005M 2
2006M 1

Jesús
Serra Grossa

2006M 2
2006M 3

Les masses de Menorca que d’acord amb les dades de 2015
i 2016 presenten una concentració mitja de clorurs superior al
185,5 mg/l són 5 de les 6 existents a l’illa. Representen el 83%
i són les següents:
Nom Massa
M aó
M igjorn Gran
Ciutadella
Addaia
Tirant

codi
1901M 1
1901M 2
1901M 3
1903M 1
1903M 2

Les masses de Mallorca que d’acord amb les dades de 2015
i 2016 presenten una concentració mitja de clorurs superior al
185,5 mg/l són 25 de les 64 existents a l’illa. Representen el
34% i són les següents:
Nom Massa
Coll Andritxol
Port d’Andratx
Sant Elm
Ses Basses
Alcúdia
Airxartell
Sa Pobla
Llubí
Capdellà
Sa Vileta
Palmanova
Sant Jordi
Pont d’Inca
Son Reus
M ontuïri
Son Real
Sant Llorenç d'Es Cardassar
Santa Cirga
Sant Salvador
Cans Concos
Santanyí
Cala d’Or
Portocristo
M arina de Llucmajor
Pla de Campos

codi
1801M 1
1801M 2
1801M 3
1801M 4
1804M 3
1805M 2
1811M 1
1811M 2
1812M 2
1813M 1
1813M 2
1814M 2
1814M 3
1814M 4
1815M 2
1816M 2
1817M3
1818M 2
1819M 1
1819M 2
1820M 1
1820M 2
1820M 3
1821M 1
1821M 2

Palma, 16 de maig de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 4981/16, presentada pel
diputat M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nivells de clorurs de l'aqüífer de
Formentera.
D’acord amb les dades de concentració de clorurs de 2015
i 2016 la massa de Formentera (2101M1) té 1918,7 mg/l.
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Palma, 16 de maig de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5199/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descens de places M IR.
El nombre de places MIR ofertes a Balears en els darrers
anys ha passat de 154 l’any 2010/11 a 127 l’any 2014/15 i 131
l’any 2015/16.
La disminució en l’oferta respon a les recomanacions del
Ministeri de Sanitat i restriccions pressupostàries. A l’any
2014-2015 la proposta per part de la CAIB va ser de 131 places
i el Ministeri la va disminuir a 127.
Palma, 28 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 5200/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descens de places M IR, 2.
A l’any 2011-2013 es varen reduir de 8 a 5 les places de
Medicina Familiar i Comunitària a M enorca, a l’any següent 4
per solAlicitud de reducció de places del Ministeri.
A l’any 2012-2013 es varen reduir de 10 a 6 les places de
Medicina Familiar i Comunitària a Eivissa, el següent any a 4
per solAlicitud del Ministeri de Sanitat i diverses renúncies de
residents.
L’any 2015-2016 s’ha augmentat a 5 places a Menorca i 5
a Eivissa.
Palma, 28 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 5201/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acreditació de places en formació del
sistema M IR.
Els criteris d’acreditació de les places en formació estan
regulats per part del Ministeri de Sanitat, que és qui acredita
aquestes places; es poden consultar al següent enllaç:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/AcreDocC
ntUniForSanEsp.htm
Palma, 28 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.
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AJ)
A la Pregunta RGE núm. 5202/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ocupació de places M IR en els darrers
cinc anys.
Any
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Places ofertes
154
151
139
130
127

Ocupades
147
146
138
129
126

Palma, 28 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 5203/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta de places M IR a Balears.
Els criteris per solAlicitar places en formació sanitària
especialitzada a les Illes Balears es basen en les previsions de
jubilacions de personal del Servei de Salut i criteris
pressupostaris.
Palma, 9 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 5204/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a plaça M IR de metge psiquiatre a l'Àrea
de Salut d'Eivissa i Formentera.
L’any 2012 es va realitzar una avaluació d’un no apte d’un
resident d’Eivissa de psiquiatria, a partir de la qual es varen
detectar irregularitats; no s’ha tornat oferir la plaça per decisió
de la Comissió de Docència de la Unitat Docent
Multiprofessional de Salut Mental de les Illes Balears.
Palma, 28 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AM )
A la Pregunta RGE núm. 5205/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places M IR per a metges de família.
L’oferta de places de Medicina Familiar i Comunitària es
basa en la previsió de jubilacions dins el marc del Servei de
Salut de les Illes Balears i en criteris pressupostaris.
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Palma, 28 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AN)
A les Preguntes RGE núm. 5284/16 i 5335/16,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a import total
d'operacions comunicades per la Intervenció General de la
CAIB a l'Administració de l'Estat dels mesos de gener i
febrer de 2016.
Comunitat autònoma de les Illes Balears. Exercici 2016
Àmbit

Gener
Febrer
Import operacions (deute comercial)

Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

126.163,86
10.770,57
654,07
48.068,86

126.128.07
5.749,27
587,91
36.273,06

Palma, 26 d’abril de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí.

Ordre de Publicació
AO)
A les Preguntes RGE núm. 5285/16 a 5329/16,
presentades pel diputat Antoni C amps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a imports pendents
de pagament 31 de gener de 2016 i a 21 de gener de 2016
d’ABAQUA, de l’ATB, de l’ATIB, de l’AQUIB, del
Consorci per al desenvolupament d’actuacions de millora
i construcció d’infraestructures al territori de l’Entitat
Local M enor de Palmanyola, del COFIU, del Consorci per
a la M úsica de les Illes Balears, “O rquestra Simfònica de
les Illes Balears Ciutat de Palma”, del Consorci per a la
protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de
Balears, del Centre Balears Europa, del Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears, del
Consorci d’aigües de les Illes Balears, del Consorci
d’infraestructures de les Illes Balears, del COFIB, del
CTM , de l’EPRTVIB, de l’EBAP, de l’EHIB, de la
Fundació d’atenció i suport a la dependència i de promoció
de l’autonomia personal de les Illes Balears, de l’ESADIB,
del Conservatori Superior de M úsica i Dansa de les Illes
Balears, del FOGAIBA, de la Fundació BIT, de la Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes B alears, de la Fundació
d’Investigació Sanitària Ramón Llull, de la Fundació
Institut Socioeducatiu d’Estel, de la Fundació per a l’esport
balear, de la Fundació Robert Graves, de GEIBSAU, de
l’IBISEC, de l’IBANAT, de l’IBDONA, de l’IBJOVE, de
l’IBAVI, de l’IBESTAT, de l’IEB, de l’IDI, de M ultimèdia
de les Illes Balears, SAU, de Ràdio de les Illes Balears SAU,
de SFM , de SOIB, de SEM ILLA, de l’Ibsalut, de Televisió
de les Illes Balears SAU, de la Universitat de les Illes
Balears (UIB).
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AP)
A les Preguntes RGE núm. 5330/16 a 5334/16,
presentades pel diputat Antoni C amps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a import de
pagament a 1 de febrer de 2016 als consells insulars de
M allorca, de M enorca, d’Eivissa i de Formentera; i a
import pendent de pagament a 1 de febrer de 2016 als
ajuntaments de la CAIB.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AQ)
A les Preguntes RGE núm. 5336/16 a 5380/16,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a import de
pagament a 29 de febrer i a import pendent de pagament a
29 de febrer a ABAQUA, a l’ATB, a l’ATIB, a l’AQUIB, al
Consorci per al desenvolupament d’actuacions de millora
i construcció d’infraestructures al territori de l’Entitat
Local M enor de Palmanyola, al COFIU, al Consorci per a
la M úsica de les Illes Balears, “Orquestra Simfònica de les
Illes Balears C iutat de Palma”, al Consorci per a la
protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de
Balears, al CBE, al Consorci de recursos sociosanitaris i
assistencials de les Illes Balears, al Consorci d’aigües de les
Illes Balears, al Consorci d’infraestructures de les Illes
Balears, al COFIB, al CTM , a l’EPRTVIB, a l’EBAP, a
l’EHIB, a la Fundació d’atenció i suport a la dependència
i de promoció de l’autonomia personal de les Illes Balears,
a l’ESADIB, a la Fundació per al Conservatori Superior de
M úsica i Dansa de les Illes Balears, al FOGAIBA, a la
Fundació BIT, a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears, a la Fundació d’Investigació Sanitària Ramón
Llull, a la Fundació Institut Socioeducatiu d’Estel, a la
Fundació per a l’esport balear, a la Fundació Robert
Graves, a GEIBSAU, a IBISEC, a IBANAT, a IBDONA, a
IBJOVE, a IBAVI, a IBESTAT, a IEB, a IDI, a M ultimèdia
de les Illes Balears SAU, a Ràdio de les Illes Balears SAU,
a SFM , a SOIB, a SEM ILLA, a l’Ibsalut, a Televisió de les
Illes Balears SAU, a la Universitat de les Illes Balears
(UIB).
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AR)
A les Preguntes RGE núm. 5381/16 a 5385/16,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a import de
pagament a 1 de març de 2016 i a import pendent de
pagament a 1 de març de 2016 als consells de M allorca, de
M enorca d’Eivissa i de Formentera; i a import pendent de
pagament a 1 de març de 2016 als ajuntaments de la CAIB.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.
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Ordre de Publicació
AS)
A les Preguntes RGE núm. 5386/16 i 5391/16,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a avortaments
practicats els mesos de gener i febrer de 2016.
Hospitals públics
Gener
Febrer

145
140

Clíniques privades
Gener
Febrer

23
28

Palma, 3 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

D’acord amb la nostra base de dades, el nombre total per als
mesos dels quals disposem de la informació és:
25
no s’ha finalitzat la informatització
dels protocols rebuts.

Palma, 28 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AU)
A les Preguntes RGE núm. 5388/16 i 5392/16,
presentades pel diputat Antoni C amps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a avortaments
quirúrgics i químics els mesos de gener i febrer de 2016.
Químics
143
139

Quirúrgics
25
29

Palma, 28 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AV)
A les Preguntes RGE núm. 5389/16 i 5394/16,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a pastilles del dia
després venudes els mesos de gener i febrer de 2016.
Gener

1.024 pastilles

Palma, 28 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

42, a dia 31 de gener.
59, a dia 29 de febrer.

Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 5387/16 i 5392/16,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a avortaments a
clíniques privades sufragats amb doblers públics els mesos
de gener i febrer de 2016.

Gener
Febrer

1.072 pastilles

Ordre de Publicació
AW )
A les Preguntes RGE núm. 5390/16 i 5395/16,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a metges objectors de
consciència a 31 ge gener i 29 de febrer de 2016.

Palma, 28 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Gener 2016
Febrer 2016

Febrer
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Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 5612/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme (I).
La Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme no té cap deute bancari.
Palma, 26 d’abril de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 5613/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme (II).
Les empreses que mantenen deutes bancàries o operacions
de caire financer són les següents:
Agència del Turisme de les Illes Balears (ATB)
- Bankia – Caja Madrid
- BBVA
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears
- D’antics consorcis Pla Mirall: Banco Europeo de
Inversiones-BMN-Sa Nostra
- D’antics consorcis Pla D: Depfa Bank, cedit a FM S
W ERTM ANAGEM ENT (FM S-W M )
Fundació Balears d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)
- Banco de Crédito Local i BBVA.
Palma, 26 d’abril de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta.
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Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 5616/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Presidència (I).

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 5620/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques (I).

La Conselleria de Presidència no té deute en cap entitat
bancària.

La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques no
manté deute amb cap entitat bancària.

Palma, 4 de maig de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa Serra.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 5617/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Presidència (II).
Segons el Decret de la Presidenta 24/2015, la Conselleria
de Presidència no té adscrita cap empresa pública.
Palma, 4 de maig de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa Serra.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 5618/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Presidència (III).
La Conselleria de Presidència no manté contractes de
préstec amb entitats bancàries. A més, la Conselleria no té cap
empresa pública dependent.
Palma, 5 de maig de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa Serra.

Palma, 4 de maig de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 5621/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques (II).
Les entitats bancàries són:
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
- Banco Mare Nostrum, SA
- Caixabank, SA
Palma, 4 de maig de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 5622/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques (III).
La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques no
té cap operació de préstec d’acord amb RGE núm. 5620/2016.
Les condicions solAlicitades de les operacions
d’endeutament vives de les entitats dependents de la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques són:
Crèdits a curt termini

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 5619/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Presidència (IV).
La Conselleria de Presidència no manté contractes de
préstec amb entitats bancàries.
Palma, 4 de maig de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa Serra.

Organisme: Agència Tributària de les Illes Balears
Entitat: Caixabank
Data de firma: 1/1/16
Import nominal: 180.000.000,00
Data de venciment: 31/12/16
Termini: 1A
Carència: Fix Variable: Variable
Tipus d’interès: euríbor 1M+0,523%
Organisme: Gestió d’Emergències de les Illes Balears
Entitat: BM N
Data de firma: 4/4/16
Import nominal: 200.000,00
Data de venciment: 3/4/17
Termini: 1A
Carència: -
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Fix Variable: Variable
Tipus d’interès: euríbor 3M+0,44%
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Ordre de Publicació
BI)

Crèdits a llarg termini
Organisme: Gestió d’Emergències de les Illes Balears
Entitat: BBVA
Data de firma: 17/10/06
Import nominal: 2.000.000,00
Data de venciment: 17/10/16
Termini: 10A
Carència: 2A
Fix Variable: Fix
Tipus d’interès: 3,866%
Organisme: Gestió d’Emergències de les Illes Balears
Entitat: BBVA
Data de firma: 20/12/07
Import nominal: 1.000.000,00
Data de venciment: 20/12/17
Termini: 10A
Carència: 2A
Fix Variable: Variable
Tipus d’interès: Euribor 6M+0,13%

A la Pregunta RGE núm. 5629/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació (II).
La Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel, manté un deute
amb el B BVA per un préstec a llarg termini que venç del
26/9/2025.
El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
les Illes Balears amb:
Dexia Sabadell
BBVA
La Caixa.
Palma, 3 de maig de 2016
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
BJ)

Palma, 5 de maig de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

A la Pregunta RGE núm. 5630/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació (III).

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 5623/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques (IV).

El préstec del BBVA de la Fundació Institut Socioeducatiu
s’Estel, s’amortitza anualment per un import fix de 84401,06 i
en data de 26 de setembre de cada any i fins al 2025. Constituït
sense aval de la CAIB. El % d’interès anual es calcula segons
la cotització de l’Euribor a 12 mesos dels dos dies hàbils
anteriors a la data d’inici del període anual + un 0.10% de
marge.
Per part del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears:

La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques no
té cap operació de préstec d’acord amb RGE núm. 5620/2016.
El deute pendent d’amortitzar a 30/04/2016 dels préstecs a
llarg termini vius de les entitats dependents de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques és:
GEIBSA-BBVA
GEIBSA-BBVA

2M i (2006)
1M i (2007)

250.000 i
250.000 i

Palma, 4 de maig de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 5628/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació (I).
La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació no manté
deutes amb cap entitat bancària.
Palma, 3 de maig de 2016
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez.

Dexia: annex I i annex II
BBVA
Import inicial:
Data de formalització
Data de venciment
Liquidació
Capital amortitzat
Saldo actual
Tipus aplicat
Import proper venciment

2.974.379,76
14/09/16
14/09/16
Anual
2.602.582.29
371.797,47
0,287%
372.882,31

La Caixa
Data de cancelAlació
Interès vigent
Data proper canvi interès
Import proper rebut
Periodicitat dels rebuts
Venciments pendents amortització

01/07/2027
0,150%
01/07/2016
23.107,85
trimestral
45

Palma, 4 de maig de 2016
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez.
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Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 5631/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació (IV).
El préstec del BBVA de la Fundació Institut Socioeducatiu
s’Estel, per un import de 1.434.818,00 i, es troba amortitzat
per 590.807,42 i (41,18%). Resta pendent de pagar el 58,82%
(844.010,58).
Per part del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears, l’import pendent
d’amortització, el deute viu a abril de 2016 és el següent:
Dexia Sabadell:
26.299.402,69 i
BBVA:
372.882,31 i
La Caixa:
1.030.937,15 i
Palma, 3 de maig de 2016
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
BL)
A les Preguntes RGE núm. 5632/16 a 5635/16,
presentades pel diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute de
la Conselleria de Salut (I a IV).
La Conselleria de Salut i la Fundació d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, no tenen préstecs ni
deutes bancaris.
La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears,
manté deutes amb les següents entitats bancàries: La Caixa i
Banc de Sabadell.
Per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears, l’estat d’amortització dels contractes de préstec és el
següent:
Préstec hipotecari La Caixa: Va ser formalitzat amb data 25
de gener de 2015 per un import inicial de 231.110 i. La data de
venciment del contracte serà el dia 25/01/2020. El saldo
pendent a 30/04/16 és de 66.480,78 i

Palma, 16 de maig de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 5641/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes B alears, relativa a deute de la Conselleria de
M edi Ambient, Agricultura i Pesca (II).
Els ens públics que depenen de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca tenen deutes amb les entitats
bancàries següents:
• El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(Fogaiba) té deutes amb B BVA, La Caixa, i Banco de
Santander.
• Serveis de Millora Agrària i Pesquera (Semilla) té deutes
amb: Dexia, BBVA i Santander.
• L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(Abaqua) té deutes amb: Santander, BBVA, Bankia,
Helaba, CaixaBank, BIIS, ICO i Banco Popular.
• L’Institut Balear de la Natura (Ibanat) té deutes amb: Caixa
Galicia (ABANCA), BBVA, Banca March, CAM
(Sabadell).
Palma, 9 de maig de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 5643/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la C onselleria de
M edi Ambient, Agricultura i Pesca (IV).
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca no
signa operacions d’endeutament. És la Direcció General del
Tresor, Política Financera i Patrimoni de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques la que realitza totes les
operacions d’endeutament de la CAIB.

Palma, 3 de maig de 2016.
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard.

Palma, 16 de maig de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
BM )
A la Pregunta RGE núm. 5640/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
M edi Ambient, Agricultura i Pesca (I).

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca no
signa operacions d’endeutament. És la Direcció General del
Tresor, Política Financera i Patrimoni de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques la que realitza totes les
operacions d’endeutament de la CAIB.

Habilitació de dilluns i dissabtes als efectes de la sessió
constitutiva i de posteriors sessions de la Comissió no
permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa
(RGE núm. 10449/16).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de dia
11 de juliol de 2016, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes
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als efectes de la sessió constitutiva i de posteriors sessions de
la Comissió no permanent d'investigació sobre les autopistes
d'Eivissa, tal com sol Alicitaven els Grups Parlamentaris MÉS
per M allorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears a l'escrit
RGE núm. 10449/16.

Ordre de Publicació
Palma, a 11 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)
Convocatòria de Diputació Permanent sobre solAlicitud
de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del
dia concret (RGE núm. 10680/16).

Ordre de Publicació
B)
Convocatòria de Diputació Permanent sobre solAlicitud
de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del
dia concret (RGE núm. 10679/16).
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de juliol de 2016, es manifesta d'acord amb
l'ordre del dia següent per a la sessió de la Diputació
Permanent, i se n'ha previst com a data de celebració la de dia
13 de juliol, a les 9.30 hores o, en tot cas, en haver finalitzat la
sessió anterior:
Punt únic
Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària
extraordinària per tal de substanciar les preguntes següents:
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.
3. RGE núm. 10669/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a transport públic per carretera.
4. RGE núm. 10670/16, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Cas Rocamar.
5. RGE núm. 10671/16, de la diputada M arta M aicas 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.
7. RGE núm. 10673/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
externalització dels serveis sanitaris.
8. RGE núm. 10674/16, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
oficina anticorrupció.
9. RGE núm. 10675/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a decret de llengües.
10. RGE núm. 10676/16, de la diputada M arta M aicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pobresa energètica.
11. RGE núm. 10677/16, del diputat Aitor M orrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a investidura.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de juliol de 2016, es manifesta d'acord amb
l'ordre del dia següent per a la sessió de la Diputació
Permanent, i se n'ha previst com a data de celebració la de dia
13 de juliol, a les 9.40 hores o, en tot cas, en haver finalitzat la
sessió anterior:
Punt únic
Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària
extraordinària per tal de substanciar les preguntes següents:
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.
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.
3. RGE núm. 10661/16, de la diputada M aria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
teletreball en l’Administració Publica.
4. RGE núm. 10662/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a enfortiment i
desenvolupament del sector audiovisual.
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.
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.
7. RGE núm. 10665/16, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolució judicial en relació amb Ses Fontanelles.
8. RGE núm. 10678/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
dels serveis informatius d’IB3.
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 11 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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