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BS) RGE núm. 15576/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Santa Eugènia. 3600

BT) RGE núm. 15577/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Santa Eulàlia des Riu. 3600

BU) RGE núm. 15578/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Santa Margalida. 3600

BV) RGE núm. 15579/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Santa Maria del Camí. 3600

BW) RGE núm. 15580/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Santanyí. 3600

BX) RGE núm. 15581/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Selva. 3601

BY) RGE núm. 15582/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Sencelles. 3601
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CA) RGE núm. 15584/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Sineu. 3601

CB) RGE núm. 15585/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Sóller. 3601

CC) RGE núm. 15586/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Son Servera. 3601

CD) RGE núm. 15587/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua
dessalada que ABAQUA subministra a Valldemossa. 3602

CE) RGE núm. 15693/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes matriculats
a la Facultat de medicina. 3602

CF) RGE núm. 15713/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compatibilitat de la
Sra. Antònia Perelló. 3602

CG) RGE núm. 15746/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses que han obtingut
contractes externs. 3602

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 15803/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desviament pressupostari de
2015. 3602

B) RGE núm. 15804/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a garantir el dret
constitucional a l'habitatge. 3602

C) RGE núm. 15805/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a problemes de
climatització. 3603
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D) RGE núm. 15806/16, del diputat Aitor Morrás o Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a autopista
d'Eivissa. 3603

E) RGE núm. 15807/16, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a crisi hídrica.
3603

F) RGE núm. 15808/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sociosanitària a Son
Dureta i Can Misses. 3603

G) RGE núm. 15809/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions "peculiars" del Sr.
Daniel Bachiller que condicionaren l'anulAlació del conveni amb el CSIC. 3603

H) RGE núm. 15810/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb l'accés a l'habitatge. 3603

I) RGE núm. 15811/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització de les obres
de l'IES Maria Àngels Cardona i del CEIP Joan Benejam de Ciutadella de Menorca. 3604

J) RGE núm. 15812/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves esportives fora de
temporada. 3604

K) RGE núm. 15813/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords de maig
de 2016. 3604

L) RGE núm. 15814/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels requisits
de transparència i bon govern. 3604

M) RGE núm. 15815/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a instalAlació d'un TAC a l'Hospital
de Formentera. 3604

N) RGE núm. 15816/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
promoció turística. 3604

O) RGE núm. 15817/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nou
model d'IB3. 3605

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 15685/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a enquestes, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 3605

B) RGE núm. 15689/16, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a arxiu audiovisual autonòmic,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 3605

C) RGE núm. 15690/16, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model actual d'IB3, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 3605

D) RGE núm. 15691/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius estratègiques i
accions per al nou model de l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

3605

E) RGE núm. 15692/16, del diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a millora de la
transparència, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 3606

F) RGE núm. 15703/16, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell Assessor de
Continguts i de Programació, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 3606

G) RGE núm. 15704/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en les delegacions
territorials de Menorca i Eivissa per a l'any 2017, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

3606

H) RGE núm. 15705/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de programes
que tenen bons índexs d'audiència a altres televisions, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. 3606



BOPIB núm. 72 -  18 de novembre de 2016 3579

I) RGE núm. 15706/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls en les
contractacions de l'Ens, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 3606

J) RGE núm. 15708/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a productes per
via d'straming, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 3606

K) RGE núm. 15709/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contracte tècnic
d'emissió, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 3607

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

A) A la Interpel·lació RGE núm. 2979/16, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a eficiència sanitària. 3607

B) A la Pregunta RGE núm. 3016/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a implantació de la tarifa plana. 3607

C) A la Pregunta RGE núm. 3017/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per evitar desnonaments. 3608

D) A les Preguntes RGE núm. 3245/16 i 3246/16, presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a mesures per combatre els preus abusius dels arrendaments a Eivissa i Formentera. 3608

E) A les Preguntes RGE núm. 3249/16 i 3250/16, presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a obligació de dipòsit de les fiances previstes a la llei (1 i 2). 3608

F) A la Pregunta RGE núm. 5642/16, presentada pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a deute de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (III). 3608

G) A la Pregunta RGE núm. 5669/16, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
d'eficiència, 2. 3609

H) A la Pregunta RGE núm. 5711/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc de transport per carretera. 3609

I) A la Pregunta RGE núm. 7042/16, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris de contractació d'un auxiliar administratiu a l'IBAVI d'Eivissa. 3609

J) A la Pregunta RGE núm. 7043/16, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris de contractació d'un jurista a l'IBAVI d'Eivissa. 3610

K) A la Pregunta RGE núm. 9020/16, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autorització de l'atorgament de l'acta de reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del Riu. 3610

L) A les Preguntes RGE núm. 9021/16 a 9024/16, presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a examen de l'acta de reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del Riu pels Serveis Jurídics
de la CAIB, pels Serveis Jurídics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a informe favorable a l’acta de reconeixement,
inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del Riu per part dels Serveis Jurídics de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca i del Govern. 3610

M) A la Pregunta RGE núm. 9025/16, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a autorització de l'atorgament de l'acta de lliurament entre el Ministeri d'Agricultura i el Govern de les Illes Balears de les instal·lacions
de la dessaladora de Santa Eulària signada el passat 11 de maig de 2016. 3610

N) A les Preguntes RGE núm. 9026/16 a 9029/16, presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a examen de l’acta de dia 11 de maig de 2016 de reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del
Riu pels Serveis Jurídics de la CAIB i de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; i a informe favorable de l’acta de dia
11 de maig de 2016 de reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del Riu per part dels Serveis Jurídics
de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i del Govern. 3611

O) A la Pregunta RGE núm. 9030/16, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autorització de l'atorgament de l'acta de lliurament de la dessaladora de Ciutadella. 3611
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P) A la Pregunta RGE núm. 9590/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a llei de turisme. 3611

Q) A la Pregunta RGE núm. 9591/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a llei de turisme (II). 3611

R) A la Pregunta RGE núm. 9592/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a llei de turisme (III). 3611

S) A les Preguntes RGE núm. 10241/16 i 10242/16, presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relatives a pressuposts d'educació (I i II). 3612

T) A les Preguntes RGE núm. 11136/16 a 11144/16, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a dades del programa Turisme Sènior (arribades a Mallorca, Menorca i Eivissa 2014-2016. 3612

U) A la Pregunta RGE núm. 11212/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a recursos hídrics (I). 3612

V) A la Pregunta RGE núm. 11213/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a recursos hídrics (II). 3612

W) A la Pregunta RGE núm. 11214/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a recursos hídrics (III). 3612

X) A la Pregunta RGE núm. 11252/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a depuradores. 3613

Y) A les Preguntes RGE núm. 11397/16 a 11400/16, presentades per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a granges intensives a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 3613

Z) A la Pregunta RGE núm. 11437/16, presentada pel diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conveni del fons de béns decomissats per a programes de prevenció i tractament de les drogodependències. 3613

AA) A les Preguntes RGE núm. 11811/16 a 11814/16, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajudes a desplaçaments d'esportistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera el 2014. 3613

AB) A les Preguntes RGE núm. 11815/16 a 11818/16, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajudes a desplaçaments en viatges per competició interilles per a esportistes individuals i clubs de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera el 2015. 3614

AC) A les Preguntes RGE núm. 11819/16 a 11822/16, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajudes per desplaçament d’esportistes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera el 2016. 3614

AD) A la Pregunta RGE núm. 11966/16, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a metres cúbics de S'Estremera. 3614

AE) A la Pregunta RGE núm. 12006/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a manca d'aigua a les ciutats i als pobles de les Illes Balears. 3615

AF) A les Preguntes RGE núm. 12007/16 i 12008/16, presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ens del sector públic instrumental i consorcis que pensa eliminar el Govern. 3615

AG) A la Pregunta RGE núm. 12009/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de recuperació de l'ametllerar. 3615

AH) A la Pregunta RGE núm. 12015/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de fons procedents de la UE, fons FEDER i FSE. 3616

AI) A la Pregunta RGE núm. 12016/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de fons procedents de la UE (5). 3616

AJ) A la Pregunta RGE núm. 12017/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja de torrents a Menorca. 3616
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3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació davant Ple i procediment d'urgència per a la proposició no de llei RGE núm. 14605/16. 3616

B) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 14822/16, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre,
de comerç de les Illes Balears, i obertura del termini de presentació d'esmenes. 3616

C) Composició  de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
3617

D) Designació dels tres diputats encarregats de defensar al Congrés de Diputats la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, del règim
especial de les Illes Balears. 3617

4. INFORMACIONS

A) Nomenament de funcionari de carrera del cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes Balears per ocupar la plaça de cap de
Recursos Humans. 3617

B) Nomenament de funcionari de carrera del cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes Balears per ocupar la plaça de cap de
secció de Comunicació i Divulgació Institucional. 3618

C) Cessament de personal eventual. 3619

D) Nomenament de personal eventual. 3620
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de novembre de 2016, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1873/16, relativa a Pla
hidrològic de les Illes Balears, amb les esmenes RGE núm.
15442/16, 15443/16 i 15444/16, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que, en el marc de la revisió del Pla hidrològic de
les Illes Balears, s'estableixi el tractament terciari obligatori per
a les depuradores que vessin les aigües depurades en llocs amb
més vulnerabilitat i risc d'afecció ambiental sempre prioritzant
la reutilització del recurs resultant d’aquest tractament.

b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el marc de la revisió del Pla hidrològic de
les Illes Balears, es reculli l'obligatorietat d'anàlisis periòdiques
de les aigües residuals industrials, amb el detall i la periodicitat
que es requereixin d'acord amb el risc ambiental que comporti
el tipus d'activitat.

c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el marc de la revisió del Pla hidrològic de
les Illes Balears, s'estableixi progressivament l'obligació d'usar
aigua depurada, degudament tractada, per part d'ajuntaments i
empreses públiques i privades per a la realització d'activitats
com neteja de carrers, neteja de vehicles, neteja de contenidors
i reg de jardins, entre d'altres.

A la seu del Parlament, 15 de novembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de novembre de 2016, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 7239/16, relativa a l'IRPH: un
índex opac i abusiu, amb les esmenes RGE núm. 15446/16,
15447/16 i 15448/16, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

A. El Parlament de Balears insta el Govern de les Illes Balears
a:

1. Intervenir amb aquelles entitats financeres que operen a
Balears i apliquen la Llei de suport als emprenedors, la qual
obliga a reconèixer l'IRPH ENTITATS com a índex
substitutiu en aquelles hipoteques que així ho contemplaven
i el tipus de les quals era IRPH Caixes, IRPH Bancs o
CECA, perquè pactin un índex satisfactori en lloc del pactat
per la llei, el qual ha estat reconegut com influenciable pel
Banc d'Espanya.

2. Sol·licitar a les entitats financeres que siguin retornades
les quantitats cobrades indegudament per efecte de
l’aplicació de dits tipus, d’acord amb el que determina la
darrera jurisprudència sobre la matèria; establir la via de
mediació i arbitratge quan hi hagi reclamacions de clients
per cobrament i, si pertoca, aplicar la Llei 7/2014, de 23 de
juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries
de les Illes Balears, reposició de la situació alterada i
rescabalament de danys i perjudicis.

3. Facilitar, mitjançant la Direcció General de Consum, la
informació suficient i necessària a fi que les persones
afectades per les condicions abusives de les hipoteques
referenciades a l’IRPH d'entitats, IRPH de caixes o IRPH
de bancs rebin assessorament dels organismes de la
comunitat autònoma de Balears competents en la matèria
per procedir a revisar-les, ja sigui mitjançant la mediació i
l’arbitratge o amb les accions legals que vulguin emprendre.

4. Fer, durant el segon semestre de l’any 2016, una
campanya institucional per difondre a través de les xarxes
socials, les mesures a què es refereixen els punts 1 i 2, així
com tots els acords als quals s’arribi amb les entitats
financeres, i impulsar, a través del Portal web de la Direcció
General de Consum, un espai on s’ofereixi informació i
assessorament sobre la matèria.

5. Instar la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB) a crear un document de compromís ètic que
condicioni la possibilitat, o no, que l’Administració Local
tingui relacions comercials amb les entitats financeres que
no el subscriguin, en el qual s’incorporin des de
compromisos relatius a l’acceptació dels mecanismes de
mediació, d’acord amb la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de
protecció de les persones consumidores i usuàries de les
Illes Balears, fins a la supressió de les clàusules abusives
-entre d’altres, la de l'IRPH-, una moratòria de
desnonaments o altres compromisos que es considerin
convenients.

B. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar, al seu torn, al Govern central a:

6. Presentar durant el segon semestre de 2016 un projecte
de llei dirigit a:

a) Modificar l’apartat 1 de la disposició addicional
quinzena del règim de transició per a la desaparició
d’índexs o tipus d’interès de referència de la Llei de l’Estat
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la
seva internacionalització, incloent un nou apartat «d) Tipus
mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a
adquisició d’habitatge lliure, concedit pel conjunt de les
entitats de crèdit (IRPH d'entitats)», perquè es produeixi la
desaparició completa de dit índex i els titulars de préstecs

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-033.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615442
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615443
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615444
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-045.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615446
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615447
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615448
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amb índexs variables que desapareguin es beneficiïn de
tipus d’interès referencials transparents, objectius i de
mercat.

b) Modificar l'apartat 3, paràgraf 1, de la disposició
addicional quinzena -règim de transició per a la desaparició
d'índexs o tipus d'interès de referència- de la Llei de l'Estat
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la
seva internacionalització, en el sentit que el nou índex
aplicable sigui un altre índex pactat amb els clients, perquè
els titulars de préstecs amb índexs variables que
desapareguin es beneficiïn de tipus d'interès referencials
transparents, objectius i de mercat.

7. Supervisar, conjuntament amb el Banc d'Espanya, les
revisions dels contractes que estan signant algunes entitats
financeres, amb l’objectiu d’evitar que es continuïn aplicant
tipus desproporcionats i injustos com a conseqüència de
l’entrada vigor de l’Ordre EHA/2899/2011, de la disposició
addicional quinzena de la Llei 14/2013, i de totes les
pràctiques abusives de les entitats financeres espanyoles
denunciades reiteradament per la Comissió Europea.

8. A iniciar -davant la persistent vulneració del dret humà,
constitucional i estatutari a l’habitatge que sofreixen
milions de persones al nostre país- els canvis normatius
tendents a fer efectiva la funció social de l’habitatge,
garantint la dació en pagament retroactiva, la il·legalització
dels desnonaments, la creació d’un parc públic d’habitatges
de lloguer amb les cases buides acumulades per les entitats
financeres, fomentar la tinença d’habitatge de lloguer amb
mesures que abarateixin el seu cost i implementar les
modificacions legals que garanteixin els subministraments
bàsics vitals.

C. El Parlament de les Illes Balears manifesta:

9. La seva preocupació davant la demora injustificada en
l’eliminació de l'IRPH d'entitats i la supressió de la seva
publicació, havent d'haver estat eliminat a l’igual que els
seus homòlegs, IRPH de bancs i IRPH de caixes, d’acord
amb la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, publicada al BOE núm. 233, de 28 de
setembre de 2013, que es deriva de l’acompliment de
l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda
EHA/2899/2011, de 28 d’octubre de 2011, relativa a la
transparència i la protecció dels usuaris de serveis bancaris,
que estipula l’abolició dels tipus d’interès IRPH un any
posterior des de la seva publicació, des de la qual han
passat ja més de quatre anys, pel que s’ha provocat un
perjudici més que evident als clients de les entitats
financeres en l’adopció del nou índex de referència, que
encareixen els interessos aplicats molt per sobre dels del
mercat, al mateix temps que afavoreixen les entitats
financeres, com s’evidencia en les resolucions judicials
recents.

10. La seva preocupació davant el fet que el Parlament
Europeu, davant la proposta de nou Reglament
COM/2013/0641, sobre els índexs emprats com a referència
en els instruments financers i els contractes financers,
article 2.2.a), no hagi aprovat que aquest reglament sigui
també aplicable als membres del sistema europeu de bancs
centrals, excloent així l'IRPH. Aquest reglament exigeix

condicions tan bàsiques com fer públiques les dades
utilitzades per elaborar els índexs, que l'IRPH elaborat pel
Banc d'Espanya incompleix argumentant que es tracta de
dades secretes; prestació fonamental del contracte de
qualsevol préstec que queda a l’arbitri d’un dels
contractants, eludint qualsevol mesura de fiscalització; i,
finalment, pel fet que els índexs han de ser representatius
dels valors de mercat i subjectes a l’oferta i la demanda.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es posicioni a favor de les famílies
afectades manifestant, així, el seu rebuig a les pràctiques de
les entitats bancàries que continuen aplicant aquest índex,
prioritzant les operacions amb entitats bancàries que no
apliquin aquest índex per operar; impulsant de manera
immediata un compromís ètic mitjançant document que
reguli les relacions entre el Govern autonòmic i les entitats
financeres i altres proveïdors.

A la seu del Parlament, 15 de novembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

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

de novembre de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm.
6263/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb el pagament a proveïdors.

Actuà com a interpelAlant el diputat Antoni Camps i
Casasnovas i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de novembre de 2016, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

A) RGE núm. 14920/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració
amb els ajuntaments de Menorca per assegurar el
subministrament d'aigua potable, que contestà el conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

B) RGE núm. 15092/16, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menjador
escolar a Sant Joan de Labritja, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

C) RGE núm. 15083/16, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
transferència de competències en matèria de costes, que
contestà la consellera de Presidència.

D) RGE núm. 15093/16, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
"gestió de conservació" en relació amb les cabres d'Es Vedrà,
que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

E) RGE núm. 15414/16, de la diputada María Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a vaga de deures, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

F) RGE núm. 15082/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a personal
del Parc de Llevant, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

G) RGE núm. 15094/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  pressuposts de
la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que
contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

H) RGE núm. 15081/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació laboral a
l'Ibsalut, que contestà la consellera de Salut.

I) RGE núm. 15090/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació del
personal dels ajuntaments, que contestà la consellera d'Hisenda
i Administracions Públiques.

J) RGE núm. 15091/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur, que contestà
el conseller de Treball, Comerç i Indústria.

K) RGE núm. 15080/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a acords de governabilitat,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

L) RGE núm. 15085/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a fiscalitat

del turisme de creuers, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

M) RGE núm. 15078/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Decret de garanties de demores sanitàries, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 15096/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència en
relació amb les carreteres d'Eivissa, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

de novembre de 2016, rebutjà la Moció RGE núm. 15033/16,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria tributària, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 57, vots a favor 25, vots en contra 32

i abstencions 0.
• Punts 2 i 7: vots emesos 57, vots a favor 27, vots en contra

30 i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 56, vots a favor 27, vots en contra 29

i abstencions 0.
• Punts 4, 5 i 6: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en

contra 32 i abstencions 2.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

de novembre de 2016, rebutjà l'Apartat a) de la Proposició no
de llei RGE núm. 1873/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears, amb el resultat
següent: vots emesos 57, vots a favor 22, vots en contra 32 i
abstencions 3.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 15084/16.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de novembre de 2016, la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, retirà la pregunta
esmentada, relativa a coordinació institucional en matèria de
medi ambient.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 15411/16.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de novembre de 2016, quedà ajornada la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, atesa la sol·licitud del Govern
mitjançant escrit RGE núm. 15453/16.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 9 de novembre de 2016, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 12634/16, relativa a
institucions penitenciàries, amb l'esmena RGE núm. 15485/16,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer complir la Llei 16/20013, de 25 de maig, de
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, i que es
procedeixi a iniciar les negociacions oportunes amb el
Ministeri de l’Interior per al traspàs de les competències de la
Sanitat Penitenciària, que s’han de produir amb la suficient
dotació econòmica i un correcte finançament.

A la seu del Parlament, 15 de novembre de 2016.
El secretària de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de novembre
de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 11099/16, relativa a mesures per controlar la plaga
de Xylella Fastidiosa, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir vigilant les zones susceptibles de ser
contaminades per aquest bacteri per garantir que no es troben
infectades.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la possibilitat de posar les oliveres i les
principals plantes en les quals la XF es puguin allotjar en
quarantena per així evitar una possible entrada del bacteri a les
Illes Balears.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar establint un programa de prospeccions
en els punts de possible entrada de la XF com puguin ser els
vivers de producció i comercialització de les espècies vegetals
nacionals, així com en les empreses d'hoteleria i de construcció
que duen material de la Península a les Illes.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar aplicant un Pla de contingència i plans
específics d'acció per actuar de forma immediata en el cas que
es detectessin brots o indicis d'aquesta plaga.

A la seu del Parlament, 15 de novembre de 2016.
El secretari en funcions de la comissió:
Damià Borràs i Barber.
El president de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de novembre
de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 11353/16, relativa a recuperació progressiva
d'efectius per part de l'Institut Balear de la Natura i
compliment dels acords de les negociacions colAlectives, i
quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

C)

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

1. Realitzar un estudi de necessitats sobre el nombre d'efectius
que es considera òptim per a la correcta cobertura de cadascun
dels espais naturals protegits així, com el seu cost econòmic,
tenint en compte els espais protegits que es preveuen crear o
ampliar al llarg d'aquesta legislatura, i remetre'l als diferents
grups parlamentaris abans de la finalització del present any.

2. Realitzar una proposta consensuada amb els representants
dels treballadors de dotació i cobertura de places de forma
progressiva a partir del gener de 2017, per dur a terme el
projecte tenint en compte les necessitats urgents de cobertura
de places, i prioritzant els llocs de feina amortitzats com a
conseqüència dels acomiadaments ocasionats al llarg de la
passada legislatura.

3. Estudiar la viabilitat tècnica i jurídica de l'efectiva
equiparació salarial del personal de l'Ibanat, el qual quedà
exclòs de la darrera equiparació duta a terme l'any 2014.

A la seu del Parlament, 15 de novembre de 2016.
El secretari en funcions de la comissió:
Damià Borràs i Barber.
El president de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de novembre de 2016,
debaté les preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel conseller d'Educació i Universitat:

A) RGE núm. 10381/15, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a educació a Eivissa (XI).

B) RGE núm. 2452/16, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a CEIP Son Ferrer.

C) RGE núm. 10241/16 i 10242/16, del diputat Salvador
Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relatives a pressuposts d'educació (I i II).

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 9 de novembre de 2016, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 13423/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Unitat SAMU-061 a Santa Eulària d'Es Riu, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra
6 i abstencions 3.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixences dels membres del Govern de les Illes

Balears i del director de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei RGE núm.
15042/16, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.

A la Comissió  d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears i en relació amb el projecte de llei esmentat, 
tengueren lloc les compareixences següents:

Dia 3 de novembre de 2015:
• De la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,

acompanyada de la secretària general; dels directors
generals de Pressupost i Finançament, de Tresor, Política
Financera i Patrimoni, de Funció Pública i Administracions
Públiques, i d'Emergències i Interior; de l'interventor
general, de la directora de l'ATIB; del director de l'EBAP;
del cap de Gabinet; del responsable de Comunicació; i de
dos assessors tècnics.

• Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, acompanyat
de la cap de Gabinet; de la secretària general; dels directors
generals d'Arquitectura i Habitatge, de Transports i
Mobilitat, d'Energia i Canvi Climàtic i d'Ordenació del
Territori; del gerent de Ports de les Illes Balears; de la cap
de Premsa; i de dos assessors.

• De la consellera de Serveis Socials i Cooperació,
acompanyada  dels directors generals de Dependència, de
Planificació i Serveis Socials, i de Cooperació; de la
directora general de Menors i Famílies; dels gerents del
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials, de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel i de la Fundació
Balear d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal; del director de l'Oficina de
Defensa dels Drets del Menor; del cap de Gabinet; de la cap
de Premsa; i de dos assessors tècnics.

• Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, 
acompanyat dels directors generals d'Agricultura i
Ramaderia, de Pesca i Medi Marí, d'Espais Naturals i
Biodiversitat i d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i
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Residus; de la directora general de Recursos Hídrics; del
gerent i de l'adjunt a la gerència del FOGAIBA, del gerent
de SEMILLA, del secretari de l'ABAQUA, del gerent i de
la secretària de l'IBANAT; del cap de Gabinet; de la
responsable de Comunicació, de la secretària general i de
l'assessora tècnica.

• Del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i
Turisme, acompanyat del secretari general; dels directors
generals de Fons Europeus, de Desenvolupament
Tecnològic i d'Innovació i Recerca; i de la cap de Gabinet.

Dia 7 de novembre de 2016:
• De la consellera de Salut, acompanyada de la secretària

general; dels directors generals de Planificació, Avaluació
i Farmàcia, de Consum i del Servei de Salut; de les
directores generals de Salut Pública i Participació i
d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut; de la cap de
Gabinet; de la responsable de Comunicació i de l'assessor
tècnic.

• Del conseller d'Educació i Universitat, acompanyat del
secretari general, dels directors generals de Planificació,
Ordenació i Centres, de Política Universitària i
d'Ensenyament Superior i d'Innovació i Comunitat
Educativa; de les directores generals de Personal Docent i
de Formació Professional i Formació del Professorat; de les
caps de Gabinet i de Premsa; i de dues assessores.

• De la consellera de Transparència, Cultura i Esports,
acompanyada del secretari general; dels directors generals
de Participació i Transparència, de Cultura i d'Esports; de
la directora general de Política Lingüística; dels directors de
l'IBJove, de l'Institut d'Estudis Baleàrics i del Consorci
Velòdrom Palma Arena; d'un representant de la Fundació
per a l'Esport Balear; del gerent del Consorci per a la
Música de les Illes Balears, Orquestra Simfònica de les Illes
Balears; de la cap de Gabinet; de la cap i de l'assessor de
Premsa i de l'assessora tècnica.

• De la consellera de Presidència, acompanyada de la cap de
Gabinet, de la secretària general; de les directores generals
de Relacions amb el Parlament i de Coordinació; del
director general de Relacions Institucionals; de la directora
de l'Institut Balear de la Dona; del responsable de
Comunicació; i de l'assessor tècnic.

Dia 8 de novembre de 2016:
• Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, acompanyat

dels directors generals de Política Industrial i d'Ocupació i
Economia; de la directora general de Comerç i Empresa;
del director del SOIB; del cap de Premsa; de la cap de
Gabinet i de dos assessors.

• Del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, acompanyat de la gerent de l'Ens Públic; dels
directors d'IB3 Televisió, de Transmèdia d'IB3,
d'Informatius d'IB3; de les directores d'IB3 Ràdio i de
Gestió de l'Ens Públic; del cap de Serveis Econòmics; i del
secretari general de la Conselleria de Transparència,
Cultura i Esports.

Palma, a 18 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació i

Universitat, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre l'agressió a una menor en el ColAlegi Anselm
Turmeda de Son Roca (RGE núm. 14416/16).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de novembre de 2016,
tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller d'Educació i
Universitat, qui, acompanyat del director general d'Innovació
i Comunitat Educativa, del cap d'Inspecció Educativa, de la
directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar i de
dues assessores, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.

2009/16, de modificació de la Llei 23/1006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de novembre
de 2016, va procedir a l'elaboració de la proposició de llei
esmentada.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Elecció de presidenta de la Comissió de Cultura, Educació

i Esports del Parlament de les Illes Balears.

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de novembre de 2016,
va procedir a l'elecció de president o presidenta, conformement
amb l'establert a l'article 43.2 del Reglament de la cambra, i en
sortí elegida la diputada Sra. Conxa Obrador i Guzmán, del
Grup Parlamentari Socialista, per 6 vots a favor, 5 vots en
contra i 2 vots nuls.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-034.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-034.pdf#page=37
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de novembre de 2016, admet a tràmit les
interpelAlacions següents.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 15519/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a aplicació transversal de la Llei d'igualtat.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la seva política general en l'aplicació transversal de la
Llei d'igualtat.

Palma, a 8 de novembre de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de novembre de 2016, admet a tràmit les mocions
següents.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 15717/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en relació amb el pagament
a proveïdors, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
6263/16.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
6263/16, relativa a política del Govern en relació amb el
pagament a proveïdors, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures de racionalització organitzativa i de
millores en la gestió, sense reduir les mesures de control
internes, del IB Salut amb l’objectiu de reduir el període mitjà
de pagament a proveïdors.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no implementar mesures que suposin una disminució
o supressió dels controls interns, que puguin suposar punts
d’opacitat o impunitat, en tot el que és el procés de tramitació
del pagament de les factures.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir amb el que marca la Llei 3/2004 de 29 de
desembre, de lluita contra la morositat i especialment amb el
que fa referència amb els terminis de pagament de les factures.

Palma, a 10 de novembre de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de novembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 15432/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
alumnes no universitaris 2013-2014.

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 Conselleria d'Educació i Universitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Total d'alumnes matriculats a la comunitat autònoma en
ensenyaments no universitaris en el curs 2013-2014.

Palma, a 7 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Castells i Baró.

B)
RGE núm. 15433/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
alumnes no universitaris 2014-2015.

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 Conselleria d'Educació i Universitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Total d'alumnes matriculats a la comunitat autònoma en
ensenyaments no universitaris en el curs 2014-2015.
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Palma, a 7 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Castells i Baró.

C)
RGE núm. 15432/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
alumnes no universitaris 2015-2016.

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 Conselleria d'Educació i Universitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Total d'alumnes matriculats a la comunitat autònoma en
ensenyaments no universitaris en el curs 2015-2016.

Palma, a 7 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Castells i Baró.

D)
RGE núm. 15435/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
alumnes no universitaris 2016-2017.

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 Conselleria d'Educació i Universitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Total d'alumnes matriculats a la comunitat autònoma en
ensenyaments no universitaris en el curs 2016-2017 (a data de
30/10/2016).

Palma, a 7 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Castells i Baró.

E)
RGE núm. 15449/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pagaments de publicitat institucional (I).

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

Relació dels pagaments realitzats de la partida de publicitat
institucional del pressupost de 2015.

Palma, a 7 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

F)
RGE núm. 15450/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pagaments de publicitat institucional (II).

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

Relació dels pagaments realitzats de la partida de publicitat
institucional del pressupost de 2016.

Palma, a 7 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

G)
RGE núm. 15451/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pagaments de publicitat institucional (III).

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

Amb quins criteris s'han repartir els pagaments realitzats de
la partida de publicitat institucional del pressupost de 2016?

Palma, a 7 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

H)
RGE núm. 15452/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a pagaments de
publicitat institucional (IV).

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

Relació dels pagaments realitzats de la partida de publicitat
institucional del pressupost de 2017.

Palma, a 7 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

I)
RGE núm. 15490/16, de la diputada Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes concedides del Fons d'Emergència Social per a
famílies amb dificultats econòmiques.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Atesa la resposta rebuda a la Pregunta amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 7186/16, la diputada sotasignant
torna a solAlicitar: Quin és el nombre d'ajudes concedides del
Fons d'Emergència Social per a famílies amb dificultats
econòmiques? Desglossau-ho per escola (tot indicant el nombre
de cadascun dels centres escolars que han rebut l'ajuda) i la
quantia i l'objecte de l'ajuda (no el tant per cent com a la
resposta anterior sinó la quantia correcta).

Palma, a 8 de novembre de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

J)
RGE núm. 15494/16, de la diputada María José Ribas

i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació de l'impost turístic a l'illa de Mallorca.

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

Quina ha estat la recaptació total, fins ara en concepte
d'impost turístic a l'illa de Mallorca?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.

K)
RGE núm. 15495/16, de la diputada María José Ribas

i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació de l'impost turístic a l'illa de Menorca.

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

Quina ha estat la recaptació total, fins ara en concepte
d'impost turístic a l'illa de Menorca?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.

L)
RGE núm. 15496/16, de la diputada María José Ribas

i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació de l'impost turístic a l'illa d'Eivissa.

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

Quina ha estat la recaptació total, fins ara en concepte
d'impost turístic a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.

M)
RGE núm. 15497/16, de la diputada María José Ribas

i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació de l'impost turístic a l'illa de Formentera.

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

Quina ha estat la recaptació total, fins ara en concepte
d'impost turístic a l'illa de Formentera?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.

N)
RGE núm. 15506/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a cobertura informativa dels partits amb
representació al Parlament.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ens pot fer una relació del temps de cobertura informativa
dels diferents partits amb representació parlamentària en els
informatius d'IB3 Televisió durant els mesos de gener a octubre
de 2016, ambdós inclosos?

Palma, a 8 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

O)
RGE núm. 15520/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Vilafranca de Bonany.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Vilafranca de Bonany?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.



BOPIB núm. 72 -  18 de novembre de 2016 3591

P)
RGE núm. 15521/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament d'aigua dessalada per part d'ABAQUA.

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

A quines persones jurídiques i/o entitats de caràcter públic
o privat subministra aigua dessalada l'empresa pública
ABAQUA a les Illes Balears?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

Q)
RGE núm. 15522/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Alaior.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Alaior?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

R)
RGE núm. 15523/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Alaró.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Alaró?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

S)
RGE núm. 15524/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Alcúdia.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Alcúdia?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

T)
RGE núm. 15525/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Algaida.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Algaida?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

U)
RGE núm. 15526/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Andratx.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Andratx?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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V)
RGE núm. 15527/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Ariany.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Ariany?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

W)
RGE núm. 15528/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Artà.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Artà?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

X)
RGE núm. 15529/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Banyalbufar.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Banyalbufar?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

Y)
RGE núm. 15530/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Binissalem.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Binissalem?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

Z)
RGE núm. 15531/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Búger.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Búger?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AA)
RGE núm. 15532/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Bunyola.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Bunyola?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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AB)
RGE núm. 15533/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Calvià.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Calvià?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AC)
RGE núm. 15534/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Campanet.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Campanet?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AD)
RGE núm. 15535/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Campos.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Campos?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AE)
RGE núm. 15536/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Capdepera.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Capdepera?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AF)
RGE núm. 15537/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Ciutadella de Menorca.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Ciutadella de Menorca?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AG)
RGE núm. 15538/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Consell.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Consell?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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AH)
RGE núm. 15539/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Costitx.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Costitx?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AI)
RGE núm. 15540/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Deià.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Deià?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AJ)
RGE núm. 15541/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Eivissa.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Eivissa?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AK)
RGE núm. 15542/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Es
Castell.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Es Castell?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AL)
RGE núm. 15543/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Es
Mercadal.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Es Mercadal?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AM)
RGE núm. 15544/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Es
Migjorn Gran.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Es Migjorn Gran?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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AN)
RGE núm. 15545/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Escorca.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Escorca?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AO)
RGE núm. 15546/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Esporles.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Esporles?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AP)
RGE núm. 15547/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Estellencs.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Estellencs?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AQ)
RGE núm. 15548/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Felanitx.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Felanitx?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AR)
RGE núm. 15549/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Ferreries.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Ferreries?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AS)
RGE núm. 15550/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Formentera.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Formentera?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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AT)
RGE núm. 15551/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Fornalutx.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Fornalutx?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AU)
RGE núm. 15552/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Inca.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi d'Inca?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AV)
RGE núm. 15553/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Lloret de Vistalegre.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Lloret de Vistalegre?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AW)
RGE núm. 15554/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Lloseta.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Lloseta?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AX)
RGE núm. 15555/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Llubí.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Llubí?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

AY)
RGE núm. 15556/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Llucmajor.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Llucmajor?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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AZ)
RGE núm. 15557/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Manacor.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Manacor?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BA)
RGE núm. 15558/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Mancor de la Vall.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Mancor de la Vall?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BB)
RGE núm. 15559/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Maó.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Maó?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BC)
RGE núm. 15560/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Maria de la Salut.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Maria de la Salut?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BD)
RGE núm. 15561/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Marratxí.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Marratxí?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BE)
RGE núm. 15562/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Montuïri.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Montuïri?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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BF)
RGE núm. 15563/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Muro.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Muro?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BG)
RGE núm. 15564/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Palma de Mallorca.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Palma de Mallorca?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BH)
RGE núm. 15565/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Petra.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Petra?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BI)
RGE núm. 15566/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Pollença.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Pollença?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BJ)
RGE núm. 15567/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Porreres.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Porreres?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BK)
RGE núm. 15568/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Puigpunyent.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Puigpunyent?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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BL)
RGE núm. 15569/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sa
Pobla.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Sa Pobla?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BM)
RGE núm. 15570/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant
Antoni de Portmany.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BN)
RGE núm. 15571/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant
Joan.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Sant Joan?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BO)
RGE núm. 15572/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant
Joan de Labritja.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Sant Joan de Labritja?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BP)
RGE núm. 15573/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant
Josep de Sa Talaia.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Sant Josep de Sa Talaia?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BQ)
RGE núm. 15574/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant
Llorenç d'Es Cardassar.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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BR)
RGE núm. 15575/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant
Lluís.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Sant Lluís?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BS)
RGE núm. 15576/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Santa Eugènia.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Santa Eugènia?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BT)
RGE núm. 15577/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Santa Eulàlia des Riu.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Santa Eulàlia des Riu?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BU)
RGE núm. 15578/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Santa Margalida.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Santa Margalida?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BV)
RGE núm. 15579/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Santa Maria del Camí.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Santa Maria del Camí?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BW)
RGE núm. 15580/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Santanyí.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Santanyí?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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BX)
RGE núm. 15581/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Selva.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Selva?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BY)
RGE núm. 15582/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Sencelles.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Sencelles?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

BZ)
RGE núm. 15583/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Ses
Salines.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Ses Salines?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

CA)
RGE núm. 15584/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Sineu.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Sineu?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

CB)
RGE núm. 15585/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Sóller.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Sóller?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

CC)
RGE núm. 15586/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Son
Servera.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Son Servera?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
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CD)
RGE núm. 15587/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a
Valldemossa.

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

Quin és l'import de les tarifes actualitzades per metres
cúbics d'aigua dessalada que l'empresa pública ABAQUA
subministra al municipi de Valldemossa?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

CE)
RGE núm. 15693/16, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes
matriculats a la Facultat de medicina.

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

A dia d'avui, quants alumnes hi ha matriculats a la
recentment creada Facultat de medicina?

Palma, a 10 de novembre de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

CF)
RGE núm. 15713/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat de la Sra. Antònia Perelló.

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

La Sra. Antònia Perelló i Jorquera té compatibilitat per
exercir activitats privades?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CG)
RGE núm. 15746/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses que
han obtingut contractes externs.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les empreses que han obtingut contractes externs
en el període 2011-3r trimestre de 2016, especificant el nom de
l'empresa, el NIF, l'objecte del contracte i l'import?

Palma, a 11 de novembre de 2016.
La diputada:
Sílvia Cano i Juan.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de novembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 15803/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desviament
pressupostari de 2015.

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

Sra. Consellera, com està gestionant l'Ibsalut l'important
desviament pressupostari de 250 milions d'euros de 2015?

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

B)
RGE núm. 15804/16, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a garantir el dret constitucional a l'habitatge.

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

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears davant el previsible increment del preu de l'habitatge
de l'any vinent, a l'efecte de garantir el dret constitucional a
l'habitatge per a tots els ciutadans?

Palma, a 16 de novembre de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.
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C)
RGE núm. 15805/16, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a problemes de climatització.

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 pensa prendre el Govern per solucionar els
problemes de climatització dels colAlegis públics de les nostres
illes?

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

D)
RGE núm. 15806/16, del diputat Aitor Morrás o

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a autopista d'Eivissa.

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.

Pensa el Govern retirar les terres de l'autopista d'Eivissa
aquesta legislatura?

Palma, a 16 de novembre de 2016.
El diputat:
Aitor Morrás i Alzugaray.

E)
RGE núm. 15807/16, del diputat David Martínez i

Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a crisi hídrica.

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.

Pensa el Govern que promocionar els camps de golf ajuda
a solucionar la greu crisi hídrica que pateixen les nostres illes?

Palma, a 16 de novembre de 2016.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

F)
RGE núm. 15808/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció
sociosanitària a Son Dureta i Can Misses.

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

Pot informar la Sra. Consellera de Salut quines especialitats
mèdiques seran contractades per a l'atenció sociosanitària a Son
Dureta i a Can Misses?

Palma, a 15 de novembre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

G)
RGE núm. 15809/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions
"peculiars" del Sr. Daniel Bachiller que condicionaren
l'anulAlació del conveni amb el CSIC.

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

Sr. Vicepresident del Govern i Conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme, quines són les condicions "peculiars" del
Sr. Daniel Bachiller que varen condicionat l'anulAlació del
conveni amb el CSIC?

Palma, a 15 de novembre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

H)
RGE núm. 15810/16, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern en relació amb l'accés a l'habitatge.

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

Quina és la política que du a terme el Govern en relació
amb l'accés a l'habitatge?

Palma, a 15 de novembre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
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I)
RGE núm. 15811/16, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finalització de les obres de l'IES Maria Àngels Cardona i
del CEIP Joan Benejam de Ciutadella de Menorca.

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.

Quan finalitzaran les obres de l'IES Maria Àngels Cardona
i del CEIP Joan Benejam de Ciutadella de Menorca?

Palma, a 15 de novembre de 2016.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

J)
RGE núm. 15812/16, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
esportives fora de temporada.

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

Considera el Govern de les Illes Balears que l'organització
de proves esportives fora de temporada és important per a la
desestacionalització del turisme?

Palma, a 15 de novembre de 2016.
La diputada:
Sara Ramon i Roselló.

K)
RGE núm. 15813/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
acords de maig de 2016.

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.

Quan pensa el Sr. Conseller d'Educació i Universitat
complir en la seva totalitat els acords de maig de 2016?

Palma, a 15 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel Vidal i Vidal.

L)
RGE núm. 15814/16, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels requisits de transparència i bon govern.

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.

Considera, Sra. Presidenta del Govern, que compleix amb
els requisits de transparència i bon govern?

Palma, a 15 de novembre de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

M)
RGE núm. 15815/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a instalAlació d'un
TAC a l'Hospital de Formentera.

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

En quin punt es troben les gestions que fa el Govern per
donar compliment a l'acord parlamentari del passat mes de
maig que l'insta a dotar d'un TAC l'Hospital de Formentera?

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

N)
RGE núm. 15816/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a promoció turística.

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 s'han de perdre
posicions en el turisme de sol i platja?

Palma, a 16 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
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O)
RGE núm. 15817/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nou model d'IB3.

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.

Què pensa de l'incompliment, a aquestes alçades de la
legislatura, de tenir un nou model per a IB3?

Palma, a 16 de novembre de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de novembre de 2016, admet a
tràmit les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió següents.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 15685/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a enquestes, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Quina metodologia fa servir IB3 per elaborar les seves
pròpies enquestes d'audiència?

Palma, a 10 de novembre de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

B)
RGE núm. 15689/16, del diputat Damià Borràs i

Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a arxiu
audiovisual autonòmic, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Atès que, des de la Direcció de l'Ens Públic es té la intenció
(d'acord amb la Memòria del projecte de pressuposts per a
2017) de promoure un arxivament audiovisual autonòmic, ens
pot informar el Sr. Director General d'IB3 de com pensa
articular-se, per part de l'Ens, aquesta iniciativa?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

C)
RGE núm. 15690/16, del diputat Damià Borràs i

Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model
actual d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Com  considera el Sr. Director General que s'articular
l'actual model d'IB3?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

D)
RGE núm. 15691/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius
estratègiques i accions per al nou model de l'EPRTVIB,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Sr. Director General, quines directrius estratègiques i
accions es varen aprovar al Consell de Direcció per al nou
model de l'ens?

Palma, a 9 de novembre de 2016.
La diputada:
Sílvia Cano i Juan.



3606 BOPIB núm. 72 -  18 de novembre de 2016

E)
RGE núm. 15692/16, del diputat David Abril i Hervás,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
millora de la transparència, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

En quina mesura ha millorat la transparència pel que fa a la
contractació externa d'IB3?

Palma, a 10 de novembre de 2016.
El diputat:
David Abril i Hervás.

F)
RGE núm. 15703/16, de la diputada María José Ribas

i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell
Assessor de Continguts i de Programació, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Per què no s'ha reunit encara el Consell Assessor de
Continguts i de Programació?

Palma, a 10 de novembre de 2016.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.

G)
RGE núm. 15704/16, del diputat Santiago Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores
en les delegacions territorials de Menorca i Eivissa per a
l'any 2017, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Quines millores concretes i específiques hi haurà a les
delegacions territorials de Menorca i Eivissa l'any 2017?

Palma, a 10 de novembre de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

H)
RGE núm. 15705/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig
de programes que tenen bons índexs d'audiència a altres
televisions, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Per què es rebutgen programes que en altres televisions
tenen bons índexs d'audiència?

Palma, a 10 de novembre de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

I)
RGE núm. 15706/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
controls en les contractacions de l'Ens, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Quins controls s'apliquen a les contractacions de l'Ens?

Palma, a 10 de novembre de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

J)
RGE núm. 15708/16, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productes per via d'straming, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Quines mesures pensa prendre IB3 Televisió per poder
arribar als nous telespectadors que consumeixen
fonamentalment productes per via d'streaming?

Palma, a 10 de novembre de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.
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K)
RGE núm. 15709/16, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a contracte tècnic d'emissió, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Pensa dur a terme IB3 una renegociació del contracte tècnic
d'emissió als efectes de davallar els costos d'emissió dels
senyals de ràdio i televisió?

Palma, a 10 de novembre de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I
INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació
A)

A la Interpel·lació RGE núm. 2979/16, presentada per
la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a eficiència sanitària.

A nivell assistencial des de la Conselleria de Salut apostem
pels projectes que l’evidència constata com a més eficients:
d’aquesta manera potenciem l’Atenció Primària i impulsem un
nou model d’atenció a la cronicitat.

A nivell de gestió hem pres mesures com per exemple: 

Posar en funcionament la Central de Compres del Servei de
Salut amb l’objectiu de comprar d’una manera més eficient. En
els primers concursos que s’han duit a terme s’han aconseguit
estalvis de 2 milions d’euros.

S’han iniciat múltiples concursos pendents, per tal
d’eliminar la situació de “reconeixement del deute” que patia
el Servei de Salut, amb més de 250 milions d’euros en aquesta
situació juliol de 2015. Ara l’hem rebaixada fins els 80 milions
d’euros.

Hem dissenyat i firmat amb cada institució els contractes de
gestió (no es va fer la legislatura del PP), instrument que ens
permet fixar objectius assistencials i de qualitat, i assignar un
pressupost a aquesta finalitat, els centres participen de les
decisions i es comprometen.

Hem posat en marxa les comissions farmacoterapèutiques
d’àrea amb la finalitat d’eliminar en la mesura que es pugui la
variabilitat en els procediments terapèutics, i la comissió
d’avaluació tecnològica de compra de productes sanitaris en la
mateixa finalitat.

També hem posat en marxa un pla de xoc per rebaixar les
llistes d’espera. A 30 de juny de 2016 –en gairebé un any-, ja
hem aconseguit una davallada del 26% en la mitjana del temps
de demora dels pacients que estan pendents d’una operació i
del 21% del nombre de persones que esperen per ser ateses per
l’especialista. A més, ha davallat un 59% el nombre de pacients
que esperen més de sis mesos per a una intervenció quirúrgica
i un 21% el nombre de pacients que esperen més de dos mesos
per a una consulta.

Aquestes són algunes de les mesures que hem pres i que
seguin treballant per millorar l’eficiència del nostre sistema
sanitari i garantir la seva sostenibilitat.

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3016/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació de la tarifa
plana.

L’administració competent per aconseguir una declaració de
servei públic o l’autorització de la tarifa plana davant la Unió
Europea és l’Estat a través del Ministeri de Foment, que per
primera vegada ha fet gestions en aquest sentit a instàncies de
la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes
Balears, que ha liderat el procés que actualment està en marxa.

El Govern de les Illes Balears va arrencar el compromís de
l’Estat de plantejar la instauració de la tarifa plana pels vols
interilles. Ja hi ha hagut contactes de representants del
Ministeri amb la DG de Mobilitat de la Unió Europea i,
actualment, el Govern i l’Estat tenen un full de feina comú
(amb distribució, funcions i tasques que està complint el
Govern en la part que li fou assignada) per tal de materialitzar
quan abans la tarifa plana.

Fou aquest Govern el que aportà al Ministeri de Foment les
primeres informacions sobre la viabilitat de la tarifa plana a
Europa amb exemples d’altres territoris europeus on s’aplica un
model de tarifa única. Fou a partir d’aquesta informació que
l’Estat va decidir encetar el procés ara en marxa.

Per tal de tenir aquesta informació, la Conselleria va
establir contactes amb les autoritats de Sardenya intercanviant
informació sobre les rutes declarades de servei públic. La
República Italiana, per posar un exemple, té aprovada una
tarifa màxima de 41€ al trajecte Algero-Roma de 356 km.
mentre que aquest Govern està demanant una tarifa màxima de
39€ per a trajectes interilles d’entre 131 i 140 km. de distància,
la qual costa no trobem desorbitada.

Tota aquesta informació fou remesa al Ministeri.

Palma, 9 de novembre de 2016
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-035.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-035.pdf#page=30
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Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3017/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar
desnonaments.

Tant el Pla de Lloguer i Habitatge Social com total la
política sobre habitatge té en la lluita contra els desnonaments
i la garantia del dret a l’habitatge el seu eix principal.

S’han dut a la pràctica mesures tant per intentar que les
persones no perdin casa serva com per ajudar i oferir
alternatives a aquelles que han patit ja un desnonament.

En els habitatges de l’IBAVI s’ha adoptat una línia
d’adequació de la renda a la situació econòmica de cada família
amb problemes econòmics sobrevingut, amb reduccions molt
importants de la renda. D’altra banda, s’ha aprovat un protocol
d’incorporació als habitatges de l’IBAVI al procediment
d’adjudicació d’habitatges per aquelles persones en situació
d’especial vulnerabilitat, entre les quals se considera que hi ha
les que han patit o estan en procés de patir un desnonament.

També l’avantprojecte de llei d’habitatge preveu mesures
concretes que, en la pràctica evitaran que una persona immersa
en un desnonament no es vegi obligada a deixar la casa: el banc
sempre li haurà d’oferir quedar allà en règim de lloguer, amb
un preu que limitarà l’administració.

Palma, 9 de novembre de 2016
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 3245/16 i 3246/16,
presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a mesures per
combatre els preus abusius dels arrendaments a Eivissa i
Formentera.

L’obertura de les oficines de l’Ibavi tant a Eivissa com a
Formentera ha permès que la població tengui un punt de
referència en matèria d’habitatge, on acudir per ser assessorat
i estar informat de tots els recursos al seu abast. Les oficines
han facilitat l’accés al programa d’ajudes al lloguer 2016 i al
nou programa de rehabilitació d’habitatges privats amb destí al
lloguer social.

Per tant, el foment de l’habitatge social i de campanyes
d’ajudes al lloguer és important per combatre els alts preus, una
problemàtica directament lligada a l’oferta dels habitatges
turístics. La futura llei de l’habitatge també inclourà mesures
que, directa o indirectament, incideixin en un increment dels
habitatges que es podran incloure en el parc d’habitatge social,
amb l’objectiu de destinar-los també a lloguer.

Per exemple el servei de mediació de l’habitatge o la
creació dels agents inspectors poden ser instruments importants
per detectar i actuar contra els abusos en els lloguers.

En  la línia d’increment del parc d’habitatges de lloguer
(amb habitatges privats i també procedents de les entitats
bancàries) per tal de facilitar habitatges a preus assequibles,
tots els habitatges disponibles i les que es puguin sumar es
dedicaran sempre a lloguer. En el cas de Formentera, es
destinaran a lloguer social els 14 habitatges de protecció oficial
que està previst acabar a finals de 2016.

S’ha de destacar també que, des de l’oficina d’Ibavi a
Eivissa, es participa en estratègies comunes amb el Consell
d’Eivissa per abordar l’específica problemàtica de l’habitatge
a Eivissa.

Palma, 9 de novembre de 2016
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 3249/16 i 3250/16,
presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a obligació de dipòsit
de les fiances previstes a la llei (1 i 2).

La llei ja preveu l’obligació del dipòsit de fiances tant en els
lloguers d’habitatge com d’altres usos. L’avantprojecte de la
futura llei de l’habitatge concretarà mesures destinades perquè
efectivament sempre es produeixi el dipòsit, amb l’establiment
de determinades obligacions de l’arrendador cap a qui paga el
lloguer i cap a l’administració i amb la concreció d’actuacions
davant l’incompliment.

En la convocatòria d’ajudes al lloguer de 2016 ja era
obligatori acreditar la fiança, requisit que no es va incloure en
la de 2015.

Palma, 9 de novembre de 2016
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5642/16, presentada pel
diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca (III).

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.

Pel que fa als ens que depenen de la conselleria us tramet,
en un document adjunt, la informació que demanau.

Palma, 20 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-035.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-041.pdf#page=28
http://xip.parlamentib.es/frge-201615097-1
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5669/16, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures d'eficiència, 2.

S’ha realitzat una racionalització i estabilització del
personal funcionari que treballa a serveis generals, reduint el
personal docent a serveis generals en un 25%. Així mateix, s’ha
tret a licitació i posterior adjudicació el contracte de lloguer de
les dependències centrals i seu de la conselleria a fi de reduir
les despeses de lloguer centralitzar els serveis administratius en
un sol edifici. Finalment, s’està treballant en la centralització de
la contractació en matèria de transport.

Palma, 11 d’octubre de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5711/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc de transport
per carretera.

Pla de Xoc contra l’Instrusisme en el Sector del Transport
ha estat actiu durant tota la temporada estival i es perllongarà
fins a mitjans del mes de setembre. El pla es va activar una
vegada aprovat en la comissió d’intrusisme en el transport.

El pla es desenvolupa conjuntament amb la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria i la d’Hisenda i Administracions
Públiques. Així, les accions que es duen a terme tenen també un
comportament laboral, raó per la qual als grups d’inspecció, a
més dels tècnics de la Direcció General de Mobilitat, hi ha
inspectors de Treball. D’altra banda, es disposa de la
col·laboració de les policies locals dels municipis on s’actua.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és donar solucions
concretes i contundents a les demandes del sector del transport,
especialment dels taxistes, que en els darrers anys han vist com
la intromissió en el seu sector ha anat augmentant.

Així mateix, aquest Pla intenta lluitar contra els grups
organitzats. S’ha constatat que en el cas concret de l’illa
d’Eivissa aquesta problemàtica es dóna amb més intensitat, i
arriba fins i tot a l’existència de grups que tenen com a finalitat
principal oferir transport il·legal.

D’altra banda, amb aquesta iniciativa es consolidaran les
inspeccions per fer desaparèixer les pràctiques il·legals i
dissuadir-ne l’ús.

Es lluita també contra les plataformes de utilitzen les noves
tecnologies per oferir un servei de transport de viatgers sense
haver d’adoptar les rigideses que les empreses de transport
discrecional han de respectar.

Principals actuacions

Les línies d’actuació principals que presenta el Pla de Xoc
són les següents:

- Campanya d’inspeccions destinada a controlar
l’intrusisme en el sector del taxi.
- Càmeres a l’Aeroport de Palma i avaluar-ne els
resultats.
- Coordinació d’actuacions amb els consells i els
ajuntaments per ajudar-los en aquesta tasca, especialment
a Eivissa.
- Establir protocols d’actuacions i fer sessions formatives
amb la policia local per millorar la capacitat de detecció i
sanció de les infraccions en l’àmbit dels transports.
- Coordinació d’actuacions amb la Direcció General de
Treball per tal d’incloure també la vigilància del
compliment de la normativa laboral dins aquestes
inspeccions.

Els organismes implicats en el Pla, que encara està obert,
són la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (DG
Mobilitat i Transports), la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria (DG Treball), la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques (DG Emergències i Interior), el
Consell d’Eivissa, la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB) i ajuntaments de les Illes Balears.

Pel que fa a les forces de seguretat amb les qual s’hi
col·labora, es tracta de la policia local i la Guàrdia Civil de
Trànsit.

Aquest és el primer Pla de Xoc contra l’intrusisme,
actualment està encara en marxa i en acabar la temporada
s’avaluaran els seus resultats per a introduir les millores que
siguin necessàries de cara a la propera temporada, sempre en
coordinació amb el sector del transport a través de la Mesa de
transport.

Palma, 9 de novembre de 2016
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7042/16, presentada pel
diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris de contractació d'un auxiliar
administratiu a l'IBAVI d'Eivissa.

A hores d’ara i pel que fa a les propostes de contractació de
personal laboral temporal per a l’oficina d’Eivissa (i també de
Menorca), s’està pendent dels preceptius informes favorables
de les direccions generals de Pressuposts i Finançament i de
Funció Pública i Administracions Públiques.

Els criteris selectius consignats a les propostes per a la
contractació de dos auxiliars administratius, un per a cada
oficina, mitjançant una sol·licitud genèrica al SOIB, són els
següents:

a) Requisits de l’aspirant:
• Titulació acadèmica exigida: Títol de Graduat en
Educació Secundària, o títol de tècnic mig en formació
professional específica en matèria d’administració o
equivalent.
• Nivell de català exigit: Certificat de nivell B2.
• Quota reserva per a les persones amb discapacitat: no
n’hi ha (compliment quota).

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-041.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-041.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-044.pdf#page=25


3610 BOPIB núm. 72 -  18 de novembre de 2016

b) Membres de l’òrgan de selecció: representant del
Departament de Gestió de l’IBAVI, representant de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, i representant de
l’àrea de personal de l’IBAVI.

c) Sistema selectiu:
I. Valoració de Mèrits:
• Experiència professional: Per mes complet de serveis
prestats a l’Administració Autonòmica, en altres
administracions i/o empreses públiques relacionats amb les
funcions de la categoria d’auxiliar administratiu: 0,10 punts.
Per mes complet de serveis prestats en empreses privades
relacionats amb les funcions de la categoria d’auxiliar
administratiu: 0,5 punts. Puntuació màxima assolible 4
punts.
• Titulacions acadèmiques: Es valoraran les titulacions
que siguin d’igual o superior nivell acadèmic a l’exigida per
al lloc: 0,25 per cada títol. Puntuació màxima assolible 1
punt.
• Cursos de formació i perfeccionament en escoles
d’Administració Pública o centres oficials. Es valoraran
sempre que estiguin relacionats directament amb les
funcions de la categoria professional a la qual s’opta.
Només es valoraran els cursos a partir de 10 hores. Cada 10
hores suposarà un crèdit i cada crèdit es valorarà en 0,20
punts. Puntuació màxima assolible 2 punts.
• Coneixement oral i escrit de llengua catalana en nivell
superior al B2: 2 punts.

Serà necessari acompanyar al currículum vitae i la
documentació acreditativa dels mèrits que es facin valer.

II.- Entrevista personal: 1 punt.

Palma, 9 de novembre de 2016
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7043/16, presentada pel
diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris de contractació d'un jurista a
l'IBAVI d'Eivissa.

L’IBAVI no té previst incorporar jurista en plantilla. Està
avaluant la possibilitat d’altra fórmula per poder comptar amb
assessoria jurídica que permeti avançar en la millora de
l’atenció als ciutadans per part de l’oficina de l’IBAVI.

Palma, 9 de novembre de 2016
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 9020/16, presentada pel
diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a autorització de l'atorgament de l'acta de
reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de
Santa Eulària del Riu.

El Consell Administratiu de l’Agència Balear de l’Aigua i
de la Qualitat Ambiental de data 26 de gener de 2016, del qual
el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca és el seu
president, va acordar entre d’altres qüestions el següent acord:
Acceptar la cessió de la IDAM de Santa Eulària des Riu en
compliment de l’establert al conveni de col·laboració signat el
29 d’abril de 2005 i autoritzar, indistintament, el president,
vicepresidenta i director gerent de l’entitat per signar la
corresponent acta de recepció.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 9021/16 a 9024/16,
presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a examen de l'acta de
reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de
Santa Eulària del Riu pels Serveis Jurídics de la CAIB, pels
Serveis Jurídics de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, a informe favorable a l’acta de
reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de
Santa Eulària del Riu per part dels Serveis Jurídics de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i del
Govern.

L’acta de reconeixement, inspecció i lliurament de la
dessaladora del 15 de febrer, no va tenir cap efecte jurídic
donat que les obres no varen ser rebudes per l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per no estar connectades
a la xarxa d’Eivissa, fet que varen fer constar els tècnics de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental a la
mateixa acta.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 9025/16, presentada pel
diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a autorització de l'atorgament de l'acta de
lliurament entre el Ministeri d'Agricultura i el Govern de
les Illes Balears de les instal·lacions de la dessaladora de
Santa Eulària signada el passat 11 de maig de 2016.

El Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua
i de la Qualitat Ambiental, de data 26 de gener de 2016, del
qual el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca és el
seu president, va acordar entre d’altres qüestions el següent
acord: Acceptar la cessió de la IDAM de Santa Eulària des Riu
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en compliment de l’establert al conveni de col·laboració signat
el 29 d’abril de 2005 i autoritzar, indistintament, el president,
vicepresidenta i director gerent de l’entitat per signar la
corresponent acta de recepció.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 9026/16 a 9029/16,
presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a examen de l’acta de
dia 11 de maig de 2016 de reconeixement, inspecció i
lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del Riu pels
Serveis Jurídics de la CAIB i de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca; i a informe favorable de
l’acta de dia 11 de maig de 2016 de reconeixement,
inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària
del Riu per part dels Serveis Jurídics de la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca i del Govern.

Els Serveis Jurídics de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental varen participar en tot moment en la
redacció de l’acta d’entrega de la dessaladora.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 9030/16, presentada pel
diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a autorització de l'atorgament de l'acta de
lliurament de la dessaladora de Ciutadella.

El Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua
i de la Qualitat Ambiental, de data 17 de gener de 2016, del
qual el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca és el
seu president, va acordar entre d’altres qüestions el següent
acord: Acceptar la cessió de la IDAM de Ciutadella en
compliment de l’establert al conveni de col·laboració signat el
29 d’abril de 2005 i autoritzar, indistintament, el president,
vicepresidenta i director gerent de l’entitat per signar la
corresponent acta de recepció.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 9590/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a llei de turisme.

Amb la darrera modificació de la Llei 8/2012, el punt de
partida per a noves ampliacions de la superfície edificada i de

l’ocupació és la superfície legalment construïda (o permesa si
fos més gran), en lloc de l’existent.

Per tant, no es tindran en compte les aplicacions realitzades
en el passat i no legalitzades, a efectes del càlcul del
percentatge d’ampliació d’acord amb la DA 4a. 

Tot això, sense tenir en compte l’excepcionalitat a l’àmbit
de la Platja de Palma que estableix el punt de la DA 4a.

Si a data d’avui es presenta un projecte de reforma i
ampliació per modernització turística i s’informa
favorablement, l’establiment turístic (incloses les ampliacions
realitzades en el passat) quedarà legalment incorporat al
planejament.

Palma, 18 d’octubre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 9591/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a llei de turisme (II).

Sense projecte de reforma i ampliació (DA 4a), les obres
realitzades en el passat sense llicència no es poden considerar
que es troben en ordenació, exceptuant el cas que es puguin
legalitzar d’acord  amb la normativa urbanística municipal.

No obstant això, si a data d’avui es presenta un nou projecte
de reforma i ampliació per modernització turística i s’informa
favorablement, l’establiment turístic (incloses les ampliacions
realitzades en el passat) quedarà legalment incorporat al
planejament.

Palma, 18 d’octubre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 9592/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a llei de turisme
(III).

En relació amb la situació que es planteja, el 20% es
calcularà sobre les 10.000 m2 inicials, per tant, l’ampliació
màxima serà de 2.000 m2. Atès que ja han ampliat 500 m2,
l’establiment encara podrà ampliar 1.500 m2.

Palma, 18 d’octubre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta
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Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 10241/16 i 10242/16,
presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a
pressuposts d'educació (I i II).

Pel que fa a l’eficiència econòmics de la Conselleria, cal
destacar la reducció del personal docent que treballa a serveis
generals. A l’elaboració dels pressuposts ja es valoren les
mesures d’eficiència. No s’han generat noves partides a
conseqüència d’aquest fet durant el curs.

Palma, 10 d’octubre de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 11136/16 a 11144/16,
presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a dades del programa
Turisme Sènior (arribades a Mallorca, Menorca i Eivissa
2014-2016.

Malauradament, no tenim dades sobre el moviment de
turisme sènior ni del Programa Imserso. Les dades d’aquests
dos programes les té el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat. Les dades sol·licitades es poden trobar a les memòries
anuals que es publiquen a http://www.imserso.es/imserso 01/el
imserso/informes anuales/index.htm.

Palma, 18 d’octubre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 11212/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a recursos hídrics
(I).

Fins el dia 21 d’agost de 2016, quan va entrar en vigor la
disposició final tercera de la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació d’impacte ambiental, totes les actuacions a zones
inundables o potencialment inundables, requerien autorització.
A partir d’aquesta data s’exclouen una sèrie d’actuacions
d’aquesta necessitat.

Així doncs, no hi ha cap expedient d’informe a zona inundable
o potencialment inundable, perquè en general, en aquestes
zones les actuacions requereixen autorització.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 11213/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a recursos hídrics
(II).

Fins el dia 21 d’agost de 2016, quan va entrar en vigor la
disposició final tercera de la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació d’impacte ambiental, totes les actuacions a zones
inundables o potencialment inundables, requerien autorització.
A partir d’aquesta data s’exclouen una sèrie d’actuacions
d’aquesta necessitat.

Per norma general els peticionaris no indiquen el motiu pel
qual sol·liciten autorització de la Direcció General (cosa que
ajudaria molt), per la qual cosa no podem fer cap consulta a la
base de dades que ens doni aquesta resposta de forma correcta.

Fent una recerca manual, que coneguem, l’expedient més
antic pendent d’autorització relatiu a zona inundable o
potencialment inundable, que així ho indica a la sol·licitud, és
de novembre de 2015.

Com s’ha explicat anteriorment és molt probable que n’hi
hagi de més antics.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 11214/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a recursos hídrics
(III).

El temps de redacció depèn de la complexitat del tema a
tractar. El temps d’emissió depèn bàsicament dels mitjans
personals disponibles i és diferent a cada servei.

Davant la situació de col·lapse administratiu trobat a
principis de legislatura s’ha fet molta feina en la gestió interna.

S’ha reestructurat la Direcció General, s’ha fet feina en la
simplificació i millora dels procediments interns (es continua
fent) i s’han modificat algunes disposicions per tal d’evitar la
petició d’informes (APR erosió, vulnerabilitat, zones
inundables i potencialment inundables).

Així i tot, la manca de personal tècnic i administratiu fa que
el temps mig de resposta sigui d’uns nou mesos. Això sí, hi ha
expedients que estan resolts en menys de 3 mesos i altres que
estan al voltant d’un any.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 11252/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a depuradores.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental no
té previst fumigar ja que les depuradores no són llocs on
proliferin els moscards, atès que l’aigua que contenen està
oxigenada i en moviment continu.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 11397/16 a 11400/16,
presentades per la diputada Olga Ballester i Nebot, del
Grup Parlamentari Mixt, relatives a granges intensives a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Porcí Explotacions
intensives

Reduïdes Grup
I

Grup
II

Grup
III

Eivissa 38 32 6 0 0

Formentera 11 11 0 0 0

Mallorca 629 464 154 6 5

Menorca 120 75 45 0 0

Illes Balears 798 582 205 6 5

Oví Explotacions intensives

Mallorca 14

Illes Balears 14

Boví Classificació zootècnica Explotacions intensives

Eivissa Reproducció de carn 4

Eivissa Reproducció per a llet 2

Mallorca Reproducció de carn 295

Mallorca Reproducció per a llet 46

Menorca Reproducció de carn 237

Menorca Reproducció per a llet 153

Illes Balears Totals 737

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 11437/16, presentada pel
diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conveni del fons de béns decomissats
per a programes de prevenció i tractament de les
drogodependències.

2007 164.900€
2008 196.500€
2009 225.000€
2010 234.000€
2011 250.000€
2012 268.460€
2013 285.000€
2014 291.900€
2015 294.000€
2016 287.000€

Palma, 7 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 11811/16 a 11814/16,
presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a ajudes a desplaçaments
d'esportistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
el 2014.

Els ajuts a esportistes i clubs esportius pels seus trasllats
interilles per a l’any 2014, van estar regulats per dues
convocatòries de subvencions:

• Resolució del conseller de Turisme i Esports de 30 de
desembre de 2013 per la qual es convoquen ajuts als esportistes
i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els
desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per
assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris
federatius (gener-juliol 2014).

L’import de les ajudes per desplaçament interilles
d’esportistes i clubs esportius de Mallorca va ser de
258.625,92€, corresponents a 2.456 trasllats d’esportistes
i tècnics.

L’import de les ajudes per desplaçament interilles
d’esportistes i clubs esportius de Menorca va ser de
168.018,93€, corresponents a 1.603 trasllats d’esportistes
i tècnics.

L’import de les ajudes per desplaçament interilles
d’esportistes i clubs esportius d’Eivissa va ser de
154.770,21€, corresponents a 1.532 trasllats d’esportistes
i tècnics.

L’import de les ajudes per desplaçament interilles
d’esportistes i clubs esportius d’Eivissa va ser de
14.784,00€, corresponents a 154 trasllats d’esportistes i
tècnics.

• Resolució del  conseller de Turisme i Esports de 2 de juny
de 2014, per la qual es convoquen ajuts en espècie als
esportistes, als clubs i a les seleccions autonòmiques de les
federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els
desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per
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assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris
federatius.

D’acord amb el que estableix l’article 4.2 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de subvencions, s’ha d’aplicar aquesta llei si les
ajudes consisteixen en la prestació de serveis, l’adquisició o la
contractació dels quals s’hagi fet amb la finalitat exclusiva de
lliurar-los o prestar-los a terceres persones.

Per la qual cosa, l’atorgament d’aquestes subvencions es fa
amb bitllets d’avió o vaixell.

Trasllats atorgats a esportistes i clubs esportius de 
Mallorca: 2.716 trasllats d’esportistes i tècnics.
Menorca: 1.631 trasllats d’esportistes i tècnics.
Eivissa: 1.698 trasllats d’esportistes i tècnics.
Formentera: 440 trasllats d’esportistes i tècnics.

Palma, 3 d’octubre de 2016
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 11815/16 a 11818/16,
presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a ajudes a desplaçaments
en viatges per competició interilles per a esportistes
individuals i clubs de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera el 2015.

Els ajuts a esportistes i clubs esportius pels seus trasllats
interilles per a l’any 2015, estan regulades per la Resolució del
conseller de Turisme i Esports de 2 de juny de 2014 per la qual
es convoquen ajuts en espècie als esportistes, als clubs
esportius i a les seleccions autonòmiques de les federacions
esportives de les Illes Balears per facilitar-los els
desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per
assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris
federatius.

La conselleria de Turisme i Esports va convocar, vinculada
a aquesta convocatòria de subvencions, un concurs públic per
a la prestació del servei d’agència de viatge als esportistes, als
clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears
per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per assistir a les competicions
oficials dels diferents calendaris federatius.

Per la qual cosa, l’atorgament d’aquestes subvencions es fa
amb bitllets d’avió o vaixell.

Trasllats atorgats a esportistes i clubs esportius de:
Mallorca: 6.452 trasllats d’esportistes i tècnics
                 251 trasllats de material esportiu
Menorca: 3.583 trasllats d’esportistes i tècnics
                 159 trasllats de material esportiu
Eivissa: 3.489 trasllats d’esportistes i tècnics
               118 trasllats de material esportiu
Formentera: 587 trasllats d’esportistes i tècnics

                      8 trasllats de material esportiu

Palma, 3 d’octubre de 2016
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 11819/16 a 11822/16,
presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a ajudes per
desplaçament d’esportistes de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera el 2016.

Els ajuts a esportistes i clubs esportius pels seus trasllats
interilles per a l’any 2016, estan regulades per la Resolució de
la consellera de Participació, Transparència i Cultura, per la
qual es convoquen ajuts en espècie als esportistes, als clubs
esportius i a les seleccions autonòmiques de les federacions
esportives de les Illes Balears per facilitar-los els
desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per
assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris
federatius.

D’acord amb el que estableix l’article 4.2 del Decret
Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de subvencions, s’ha d’aplicar aquesta Llei si
les ajudes consisteixen en la prestació de serveis, l’adquisició
o la contractació dels quals s’hagi fet amb la finalitat exclusiva
de lliurar-los o prestar-los a terceres persones.

Per la qual cosa, l’atorgament d’aquestes subvencions es fa
amb bitllets d’avió o vaixell.

Trasllats atorgats a esportistes i clubs esportius de:

Mallorca: 4.840 trasllats d’esportistes i tècnics
                 195 trasllats de material esportiu

Menorca: 3.850 trasllats d’esportistes i tècnics
                 124 trasllats de material esportiu

Eivissa: 3.321 trasllats d’esportistes i tècnics
                 91 trasllats de material esportiu

Formentera: 169 trasllats d’esportistes i tècnics
                      1 trasllat de material esportiu

Palma, 3 d’octubre de 2016
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 11966/16, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a metres cúbics de
S'Estremera.

Tenint en compte les extraccions fetes per EMAYA, el
volum total extret de s’Estremera entre gener i agost de 2016 és
de 4.126.430 m3 i des de l’ABAQUA se n’han filtrat 1.262.156
m3.
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EMAYA ha extret 2.596.750 i l’ABAQUA 1.529.680 m3.

Quadre

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 12006/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca d'aigua a les
ciutats i als pobles de les Illes Balears.

No es preveu que en els propers mesos cap poble quedi
sense aigua, això només podria ocórrer en el cas d’una
hipotètica situació d’emergència de sequera prolongada.

Ja fa gairebé un any que el Govern està fent feina amb els
municipis per tal d’evitar aquesta situació mentre no plogui.
Alguns d’ells estan preparant Plans d’Emergència per anar
prenent les mesures més adients en cada estadi de sequera. Per
part del Govern es preveu tramitar el Pla de sequera; continuar
amb el seguiment dels indicadors; intensificar les campanyes de
conscienciació; continuar amb la gestió integrada del recurs
amb la premissa de minimitzar l’ús d’aigua subterrània durant
l’hivern per tal que els aqüífers puguin emmagatzemar aigua
per tenir-la a disposició durant l’estiu, quan més demanda hi
ha; fer feina amb els diferents sectors econòmics, sobretot el
sector agrícola i turístic; continuar amb les tasques
d’assessorament als municipis... per tal de fer que els recursos
disponibles actualment durin el major temps possible.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 12007/16 i 12008/16,
presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a ens del sector
públic instrumental i consorcis que pensa eliminar el
Govern.

Actualment, el Govern de les Illes Balears té prevista la
desaparició per integració de la  Fundació del Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears i de l’Escola Superior
d’Art Dramàtic.

Actualment, el Govern de les Illes Balears té prevista
l’eliminació del Consorci dels Penya-Segats del Port de Maó i
del Consorci Formentera Desenvolupament.

Palma, 6 d’octubre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 12009/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla de recuperació de
l'ametllerar.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
executa, mitjançant la Direcció General d’Agricultura i
Ramaderia, una sèrie d’actuacions encaminades a la
recuperació i foment del cultiu de l’ametller que en conjunt
s’estructuren en un pla de recuperació d’aquest cultiu.

Aquestes actuacions programes són les següents:
1. Implantació del reg amb aigües regenerades al cultiu de

l’ametller: foment i promoció del reg a les explotacions
d’ametllers en zones on ja està implantat el reg amb aigües
depurades, així com la promoció i foment de la creació de
nous reguius amb aigües depurades i el seu ús al cultiu de
l’ametller. Els serveis tècnics de la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia donen també assessorament pel
que fa a dotacions d’aigua i fertirrigació a les explotacions
d’ametller que empren aquests tipus d’aigües regenerades.

2. Foment per a la implantació de noves plantacions
d’ametllers: dins el PDR hi ha una línia d’ajuts que els
titulars d’explotacions agràries es poden acollir per a la
implantació de noves plantacions d’ametller.

3. Millora de la sanitat vegetal de l’ametller: actualment s’està
treballant amb la diagnosi i control dels fongs de fusta que
afecten les plantacions més envellides d’ametller i amb el
control del brot sec (Phomopsis amygdali). La Direcció
General d’Agricultura i Ramaderia disposa de diversos
camps experimentals per a tal efecte.

4. Assessorament del material vegetal disponible per a noves
plantacions: els serveis tècnics de la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia assessoren sobre el material
vegetal (varietats) a implantar segons les condicions
agronòmiques de les explotacions i la disponibilitat o no de
reg. Es disposa d’un camp experimental a Xorrigo on
s’avalua el comportament agronòmic de totes les noves
varietats d’ametller que hi ha actualment i a principis de
l’any 2017 s’implantarà un camp experimental per a
l’avaluació dels diferents portaempelts existents.

5. Manteniment dels recursos fitogenètics autòctons: es
disposa d’un camp experimental (banc de germoplasma) a
Son Real on hi ha implantades, es mantenen i s’avaluen les
diferents varietats autòctones d’ametller i garrover. És una
col·lecció oberta on cada any es van implantant noves
varietats que es van prospectant i recollint.

6. Ajudes per a la replantació d’arbres: a finals de l’any 2016
es publicarà una ajuda per a la replantació d’arbres morts
(marres) a les explotacions d’ametllerar.

7. Suport a la Marca de Qualitat (IGP) Ametlla de Mallorca.
8. Manteniment i pagament de les ajudes directes de la PAC

associades als fruits secs.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 12015/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de fons procedents
de la UE, fons FEDER i FSE.

Aquesta Conselleria no gestiona fons procedents de la UE.

Palma, 30 de setembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 12016/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de fons procedents
de la UE (5).

Sí, es gestionen fons del Programa Operatiu d’ocupació,
formació i educació 2014-2020 del FSE, les ajudes per a la
implantació progressiva de la LOMQE als grups d’ESO i FP
Bàsica (plurirregional) i pels Cicles Formatius de Grau Mitjà
(Regional). També justificam les ajudes que es reben per a la
difusió i qualitat de la FP i per al programa Acredita de
certificació de competències professionals. Així mateix es
gestionen fons FEDER a la inversió en infraestructures
educatives a centres i també a la UIB.

El conseller d'Educació i Universitat
Martí X. March i Cerdà

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 12017/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a neteja de torrents a
Menorca.

Les previsions mínimes són les següents: Conca Torrent
Sant Juan, Conca Torrent de Cala Blanca, Conca Barranc
d’Algendar, Conca Barranc de Trebalúger, Conca dels torrents
de les Platges de Son Bou, Barranc de Torre Vella,  Conca
Torrent de Rafalet, Conca Torrent de Biniaixa, Torrents de
Cala Molí, Conca Torrent des Mercadal, Conca Torrent de
Binimel·là, Canal de Sant Jordi, Torrent des Pla de Mar,
Barranc de Cala’n Porter, Conca des Torrent des Grau, Torrent
de Cala Morella, Torrents de Son Saura. 

No obstant això, es preveu que es puguin fer altres
actuacions addicionals, no definides, ja que es reserva part del
pressupost per actuacions d’emergència.

Palma, 19 d’octubre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant Ple i procediment d'urgència per a

la proposició no de llei RGE núm. 14605/16. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15431/16, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
que la proposició no de llei esmentada, relativa a elaboració del
Pla estratègic de serveis socials 2017-2021, sigui tramitada
davant el Ple i pel procediment d'urgència, d'acord amb els
articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i amb la
Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei

RGE núm. 14822/16, de modificació de la Llei 11/2014, de
15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, i obertura del
termini de presentació d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2016, havent estat presa en consideració pel
Ple de la cambra la proposició no de llei esmentada, acorda,
conformement amb l'establert per l'article 131.6 del Reglament
de la cambra, trametre-la a la Comissió d'Economia i obrir el
termini perquè s'hi puguin presentar esmenes que serà de 8
dies, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest
acord al BOPIB.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.

15186/16.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15791/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, i accepta la retirada de la solAlicitud de compareixença
del conseller competent per tal de retre compte del compliment
de la Proposició no de llei RGE núm. 4531/15, relativa a
modificació de la Llei 7/2013, de règim jurídic d'instalAlació,
accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-071.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-071.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-012.pdf#page=17


BOPIB núm. 72 -  18 de novembre de 2016 3617

Ordre de Publicació

D)
Composició  de la Ponència d'estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del
cànnabis. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2016, admet  a tràmit els escrits RGE núm.
15437/16, 15688/16, 15777/16, 15758/16, 15781/16, 15752/16
i 15820/16, presentats pels diferents grups parlamentaris de la
cambra, mitjançant els quals es comuniquen els membres que
han de formar part de la ponència esmentada i que són els
següents:

Pel Grup Parlamentari Popular:
María Tania Marí i Marí
Vicent Serra i Ferrer

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Conxa Obrador i Guzmán
Vicenç Thomàs i Mulet

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
Carlos Saura i León

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
David Abril i Hervás

Pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Maria Antònia Sureda i Martí

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
Patrícia Font i Marbán

Pel Grup Parlamentari Mixt
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)
Designació dels tres diputats encarregats de defensar al

Congrés de Diputats la Proposició de llei RGE núm.
8426/15, del règim especial de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb la
Junta de Portaveus, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta
de 16 de novembre de 2016,  conformement amb l'establert a
l'article 186 del Reglament de la cambra, acorda de designar
per a la defensa al Congrés dels Diputat de la proposició de llei
esmentada, aprovada pel Ple del Parlament en sessió de dia 15
de novembre d'enguany, les següents persones:

• Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.

• Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista.

• Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular.

Palma, a 16 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament de funcionari de carrera del cos tècnic de

gestió del Parlament de les Illes Balears per ocupar la plaça
de cap de Recursos Humans.

Resolució en relació amb el nomenament del Sr.
Jerónimo Miguel Martí i González, com a funcionari de
carrera del cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes
Balears per ocupar la plaça de cap de Recursos Humans

Atès que:

1. La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de maig de 2016, acordà d’aprovar la convocatòria per
cobrir la plaça de cap de Recursos Humans del Parlament de
les Illes Balears, del cos tècnic de gestió (grup A, subgrup A2,
nivell 26 i complement específic de 1.565,18 €), per concurs
oposició i promoció interna, i publicar les bases d’aquesta al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

2. Les bases esmentades es publicaren al BOPIB núm. 45, de
dia 13 de maig de 2016.

3. El tribunal qualificador ha notificat a l’Oficialia Major que
l’aspirant seleccionat en el procés selectiu indicat en l’apartat
1 és el Sr. Jerónimo Miguel Martí i González, per la qual cosa,
i d’acord amb el que estableix la base setena de la
convocatòria, aquest disposa fins al 3 de novembre a les 14.00
hores per presentar al Registre General de l’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears els documents requerits, atès que
la resolució esmentada es feu pública dia 14 d’octubre de 2016,
segons estableix l’escrit RGS núm. 7360/2016, de dia 19
d’octubre de 2016, de l’oficiala major del Parlament de les Illes
Balears.

4. L’apartat 2 de la base setena de la convocatòria disposa que:
"atesa la seva condició de funcionaris de carrera del cos
d’administratius de la cambra, únicament hauran d’aportar la
documentació exigida a la base segona que no consti en els
seus expedients personals, prèvia notificació de Recursos
Humans."

5. Un cop realitzades les comprovacions pertinents s’ha
constatat que a l’expedient personal del Sr. Jerónimo Miguel
Martí i González ja consta tota la documentació exigida a la
base segona de la convocatòria. Per aquest motiu, no és
necessari que l’aporti novament.

6. La base vuitena de la convocatòria estableix que: "1. Es
procedirà per part de la Presidència del Parlament de les Illes
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Balears, oïda la Mesa i mitjançant resolució, al nomenament
com a funcionari de carrera del cos tècnic de gestió de
l’aspirant que hagi obtingut la plaça i presentat la documentació
requerida, i es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears. 2. L’interessat o la interessada disposarà del
termini d’un mes, comptador des de la notificació del
nomenament per prendre possessió de la plaça. Si no es pren en
el termini indicat, sense causa justificada, no podrà accedir a la
plaça convocada."

7. L’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que: "La condició de personal funcionari
al servei del Parlament de les Illes Balears s’adquireix pel
compliment successiu dels requisits següents: 

• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del
Parlament de les Illes Balears o el membre de la Mesa en
qui hagi delegat, d’acord amb el que estableix aquest
estatut.
• Jurament o promesa d’acatament de la Constitució
Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
obediència a les lleis i exercici imparcial de les seves
funcions.
• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament."

8. La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2016, acordà d’aprovar la proposta de
nomenament del Sr. Jerónimo Miguel Martí i González, com a
funcionari de carrera del cos tècnic de gestió del Parlament de
les Illes Balears per ocupar la plaça de cap de Recursos
Humans. 

Per tots aquests motius, i atès que l’aspirant Sr. Jerónimo
Miguel Martí i González, tot d’acord amb les bases de la
convocatòria, reuneix els requisits exigits per ser nomenat
funcionari de carrera del cos tècnic de gestió, segons estableix
l’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears.

Resolució

1. El nomenament del Sr. Jerónimo Miguel Martí i González
com a funcionari de carrera del cos Tècnic de Gestió del
Parlament de les Illes Balears (grup A, subgrup A2, nivell 26
i complement específic de 1.565,18 €), per ocupar, en
propietat, la plaça de cap de Recursos Humans del Parlament
de les Illes Balears.

2. Ordenar la publicació de la resolució del nomenament al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran des de dia 4 de novembre de 2016, per la qual cosa, així
constarà a l’acte de presa de possessió de la plaça.

4. El cessament del Sr. Jerónimo Miguel Martí i González com
a administratiu de Relacions Institucionals, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 3 de novembre de 2016
i el seu pas a la situació administrativa d’excedència voluntària
per prestació de serveis en el sector públic, en el cos
d’administratius del Parlament de les Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 3 de novembre de 2016

segons estableix l’article 21.2 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears.

5. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des de la
publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb l’establert als
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el jutjat
contenciós administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el
que disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir
de l’endemà de la data de publicació de la present resolució. 

A la seu del Parlament, 11 de novembre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
María Consuelo Huertas i Calatayud

Ordre de Publicació

B)
Nomenament de funcionari de carrera del cos tècnic de

gestió del Parlament de les Illes Balears per ocupar la plaça
de cap de secció de Comunicació i Divulgació Institucional.

Resolució en relació amb el nomenament del Sr. Jaume
Albertí i Albertí, com a funcionari de carrera del cos

Tècnic de Gestió del Parlament de les Illes Balears per
ocupar la plaça de cap de secció de Comunicació i

Divulgació Institucional

Atès que:

1. La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de maig de 2016, acordà d’aprovar la convocatòria per
cobrir la plaça de cap de secció de Comunicació i Divulgació
Institucional del Parlament de les Illes Balears, del cos tècnic
de gestió (grup A, subgrup A2, nivell 24 i complement
específic de 1.396,07 €), per concurs oposició i promoció
interna, i publicar les bases d’aquesta al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

2. Les bases esmentades es publicaren al BOPIB núm. 45, de
dia 13 de maig de 2016.

3. El tribunal qualificador ha notificat a l’Oficialia Major que
l’aspirant seleccionat en el procés selectiu indicat en l’apartat
1 és el Sr. Jaume Albertí i Albertí, per la qual cosa, i d’acord
amb el que estableix la base setena de la convocatòria, aquest
disposa fins el 3 de novembre a les 14.00 hores, per presentar
al Registre General de l’Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears, els documents requerits, atès que la resolució
esmentada es feu pública dia 14 d’octubre de 2016, segons
estableix l’escrit RGS núm. 7361/2016, de dia 19 d’octubre de
2016, de l’oficiala major del Parlament de les Illes Balears.

4. L’apartat 2 de la base setena de la convocatòria disposa que:
"atesa la seva condició de funcionaris de carrera del cos
d’administratius de la cambra, únicament hauran d’aportar la
documentació exigida a la base segona que no consti en els
seus expedients personals, prèvia notificació de Recursos
Humans".
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5. Un cop realitzades les comprovacions pertinents s’ha
constatat que a l’expedient personal del Sr. Jaume Albertí i
Albertí, ja consta tota la documentació exigida a la base segona
de la convocatòria. Per aquest motiu, no és necessari que
l’aporti novament.

6. La base vuitena de la convocatòria estableix que: "1. Es
procedirà per part de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears, oïda la Mesa i mitjançant resolució, al nomenament
com a funcionari de carrera del cos tècnic de gestió de
l’aspirant que hagi obtingut la plaça i presentat la documentació
requerida, i es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears. 2. L’interessat o la interessada disposarà del
termini d’un mes, comptador des de la notificació del
nomenament per prendre possessió de la plaça. Si no es pren en
el termini indicat, sense causa justificada, no podrà accedir a la
plaça convocada."

7. L’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que: "La condició de personal funcionari
al servei del Parlament de les Illes Balears s’adquireix pel
compliment successiu dels requisits següents: 

• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del
Parlament de les Illes Balears o el membre de la Mesa en
qui hagi delegat, d’acord amb el que estableix aquest
estatut.
• Jurament o promesa d’acatament de la Constitució
Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
obediència a les lleis i exercici imparcial de les seves
funcions.
• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament."

8. La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2016, acordà d’aprovar la proposta de
nomenament del Sr. Jaume Albertí i Albertí, com a funcionari
de carrera del cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes
Balears per ocupar la plaça de cap de secció de Comunicació
i Divulgació Institucionals.

Per tots aquests motius, i atès que l’aspirant Sr. Jaume
Albertí i Albertí, tot d’acord amb les bases de la convocatòria,
reuneix els requisits exigits per ser nomenat funcionari de
carrera del cos tècnic de gestió, segons estableix l’article 15 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.

Resolució

1. El nomenament del Sr. Jaume Albertí i Albertí com a
funcionari de carrera del cos tècnic de gestió del Parlament de
les Illes Balears (grup A, subgrup A2, nivell 24 i complement
específic de 1.396,07 €), per ocupar, en propietat, la plaça de
cap de secció de Comunicació i Divulgació Institucional del
Parlament de les Illes Balears.

2. Ordenar la publicació de la resolució del nomenament al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran des de dia 4 de novembre de 2016, per la qual cosa, així
constarà a l’acte de presa de possessió de la plaça.

4. El cessament del Sr. Jaume Albertí i Albertí com a
administratiu de Comunicació i Divulgació Institucional, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 3 de novembre de
2016 i el seu pas a la situació administrativa d’excedència
voluntària per prestació de serveis en el sector públic, en el cos
d’administratius del Parlament de les Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 3 de novembre de 2016
segons estableix l’article 21.2 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears.

5. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des de la
publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb l’establert als
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el jutjat
contenciós administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el
que disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir
de l’endemà de la data de publicació de la present resolució. 

A la seu del Parlament, 11 de novembre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears 
María Consuelo Huertas i Calatayud

Ordre de Publicació

C)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la Sra. Clara Rosselló i Garau com a personal eventual

adscrita al Grup Parlamentari Socialista

Atès que:
  

La Sra. Clara Rosselló i Garau fou nomenada com a
personal eventual adscrita al Grup Parlamentari Socialista per
Resolució de la Presidència de dia 29 d’octubre de 2015,
comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 4375/2015, de 29
d’octubre.
                   

L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas, portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, sol·licita el cessament de la Sra. Clara
Rosselló i Ordinas, com a personal eventual adscrita al servei
del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant escrit RGE núm.
15069/2016, de dia 19 d’octubre.
 

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

La Mesa del Parlament aprovà aquest cessament en sessió
de dia 3 de novembre de 2016.

     Resolució

1. El cessament de la Sra. Clara Rosselló i Garau com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de dia 31
d’octubre de 2016.
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2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la publicació d’aquesta al
BOPIB, tot d’acord amb l’establert als articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o recurs contenciós
administratiu, davant del jutjat contenciós administratiu de
Palma de Mallorca, d’acord amb el que disposen els articles
10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació
de la present resolució. 

A la seu del Parlament, 11 de novembre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears 
María Consuelo Huertas i Calatayud

Ordre de Publicació

D)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Germán Pérez de Olaguer i Agustín com a

personal eventual adscrit al servei 
del Grup Parlamentari Socialista

Atès que:

Actualment resta vacant i dotada pressupostàriament una
plaça de personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista.

L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas, portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, sol·licita el nomenament del Sr.
Germán Pérez de Olaguer i Agustín, com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
escrit RGE núm. 15517/2016, de dia 9 de novembre.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que es competència del president o la
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual. 

Resolució

1. El nomenament del Sr. Germán Pérez de Olaguer i Agustín
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de dia 11
de novembre de 2016, amb unes retribucions anuals de
24.195,32 €.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar d’aquesta resolució a la propera sessió de la Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de publicació 
d'aquesta al BOPIB, tot d’acord amb l’establert als articles 123

i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o recurs
contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de publicació de la present resolució.

A la seu del Parlament, 11 de novembre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears 
María Consuelo Huertas i Calatayud
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	RGE núm. 15522/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Alaior.
	RGE núm. 15523/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Alaró.
	RGE núm. 15524/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Alcúdia.
	RGE núm. 15525/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Algaida.
	RGE núm. 15526/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Andratx.
	RGE núm. 15527/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Ariany.
	RGE núm. 15528/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Artà.
	RGE núm. 15529/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Banyalbufar.
	RGE núm. 15530/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Binissalem.
	RGE núm. 15531/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Búger.
	RGE núm. 15532/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Bunyola.
	RGE núm. 15533/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Calvià.
	RGE núm. 15534/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Campanet.
	RGE núm. 15535/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Campos.
	RGE núm. 15536/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Capdepera.
	RGE núm. 15537/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Ciutadella de Menorca.
	RGE núm. 15538/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Consell.
	RGE núm. 15539/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Costitx.
	RGE núm. 15540/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Deià.
	RGE núm. 15541/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Eivissa.
	RGE núm. 15542/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Es Castell.
	RGE núm. 15543/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Es Mercadal.
	RGE núm. 15544/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Es Migjorn Gran.
	RGE núm. 15545/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Escorca.
	RGE núm. 15546/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Esporles.
	RGE núm. 15547/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Estellencs.
	RGE núm. 15548/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Felanitx.
	RGE núm. 15549/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Ferreries.
	RGE núm. 15550/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Formentera.
	RGE núm. 15551/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Fornalutx.
	RGE núm. 15552/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Inca.
	RGE núm. 15553/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Lloret de Vistalegre.
	RGE núm. 15554/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Lloseta.
	RGE núm. 15555/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Llubí.
	RGE núm. 15556/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Llucmajor.
	RGE núm. 15557/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Manacor.
	RGE núm. 15558/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Mancor de la Vall.
	RGE núm. 15559/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Maó.
	RGE núm. 15560/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Maria de la Salut.
	RGE núm. 15561/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Marratxí.
	RGE núm. 15562/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Montuïri.
	RGE núm. 15563/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Muro.
	RGE núm. 15564/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Palma de Mallorca.
	RGE núm. 15565/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Petra.
	RGE núm. 15566/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Pollença.
	RGE núm. 15567/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Porreres.
	RGE núm. 15568/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Puigpunyent.
	RGE núm. 15569/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sa Pobla.
	RGE núm. 15570/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Antoni de Portmany.
	RGE núm. 15571/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Joan.
	RGE núm. 15572/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Joan de Labritja.
	RGE núm. 15573/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Josep de Sa Talaia.
	RGE núm. 15574/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Llorenç d'Es Cardassar.
	RGE núm. 15575/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Lluís.
	RGE núm. 15576/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Santa Eugènia.
	RGE núm. 15577/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Santa Eulàlia des Riu.
	RGE núm. 15578/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Santa Margalida.
	RGE núm. 15579/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Santa Maria del Camí.
	RGE núm. 15580/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Santanyí.
	RGE núm. 15581/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Selva.
	RGE núm. 15582/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sencelles.
	RGE núm. 15583/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Ses Salines.
	RGE núm. 15584/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sineu.
	RGE núm. 15585/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sóller.
	RGE núm. 15586/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Son Servera.
	RGE núm. 15587/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que ABAQUA subministra a Valldemossa.
	RGE núm. 15693/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes matriculats a la Facultat de medicina.
	RGE núm. 15713/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compatibilitat de la Sra. Antònia Perelló.
	RGE núm. 15746/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses que han obtingut contractes externs.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 15803/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desviament pressupostari de 2015.
	RGE núm. 15804/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a garantir el dret constitucional a l'habitatge.
	RGE núm. 15805/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a problemes de climatització.
	RGE núm. 15806/16, del diputat Aitor Morrás o Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a autopista d'Eivissa.
	RGE núm. 15807/16, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a crisi hídrica.
	RGE núm. 15808/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sociosanitària a Son Dureta i Can Misses.
	RGE núm. 15809/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions "peculiars" del Sr. Daniel Bachiller que condicionaren l'anullació del conveni amb el CSIC.
	RGE núm. 15810/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'accés a l'habitatge.
	RGE núm. 15811/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització de les obres de l'IES Maria Àngels Cardona i del CEIP Joan Benejam de Ciutadella de Menorca.
	RGE núm. 15812/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves esportives fora de temporada.
	RGE núm. 15813/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords de maig de 2016.
	RGE núm. 15814/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels requisits de transparència i bon govern.
	RGE núm. 15815/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a installació d'un TAC a l'Hospital de Formentera.
	RGE núm. 15816/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a promoció turística.
	RGE núm. 15817/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nou model d'IB3.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 15685/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a enquestes, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 15689/16, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a arxiu audiovisual autonòmic, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 15690/16, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model actual d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 15691/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius estratègiques i accions per al nou model de l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 15692/16, del diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a millora de la transparència, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 15703/16, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell Assessor de Continguts i de Programació, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 15704/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en les delegacions territorials de Menorca i Eivissa per a l'any 2017, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 15705/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de programes que tenen bons índexs d'audiència a altres televisions, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 15706/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls en les contractacions de l'Ens, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 15708/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a productes per via d'straming, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 15709/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contracte tècnic d'emissió, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
	A la Interpel·lació RGE núm. 2979/16, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a eficiència sanitària.
	A la Pregunta RGE núm. 3016/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació de la tarifa plana.
	A la Pregunta RGE núm. 3017/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar desnonaments.
	A les Preguntes RGE núm. 3245/16 i 3246/16, presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a mesures per combatre els preus abusius dels arrendaments a Eivissa i Formentera.
	A les Preguntes RGE núm. 3249/16 i 3250/16, presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a obligació de dipòsit de les fiances previstes a la llei (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 5642/16, presentada pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (III).
	A la Pregunta RGE núm. 5669/16, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures d'eficiència, 2.
	A la Pregunta RGE núm. 5711/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc de transport per carretera.
	A la Pregunta RGE núm. 7042/16, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de contractació d'un auxiliar administratiu a l'IBAVI d'Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 7043/16, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de contractació d'un jurista a l'IBAVI d'Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 9020/16, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autorització de l'atorgament de l'acta de reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del Riu.
	A les Preguntes RGE núm. 9021/16 a 9024/16, presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a examen de l'acta de reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del Riu pels Serveis Jurídics de la CAIB, pels Serveis Jurídics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a informe favorable a l’acta de reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del Riu per part dels Serveis Jurídics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i del Govern.
	A la Pregunta RGE núm. 9025/16, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autorització de l'atorgament de l'acta de lliurament entre el Ministeri d'Agricultura i el Govern de les Illes Balears de les instal·lacions de la dessaladora de Santa Eulària signada el passat 11 de maig de 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 9026/16 a 9029/16, presentades pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a examen de l’acta de dia 11 de maig de 2016 de reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del Riu pels Serveis Jurídics de la CAIB i de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; i a informe favorable de l’acta de dia 11 de maig de 2016 de reconeixement, inspecció i lliurament de la dessaladora de Santa Eulària del Riu per part dels Serveis Jurídics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i del Govern.
	A la Pregunta RGE núm. 9030/16, presentada pel diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autorització de l'atorgament de l'acta de lliurament de la dessaladora de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 9590/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a llei de turisme.
	A la Pregunta RGE núm. 9591/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a llei de turisme (II).
	A la Pregunta RGE núm. 9592/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a llei de turisme (III).
	A les Preguntes RGE núm. 10241/16 i 10242/16, presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a pressuposts d'educació (I i II).
	A les Preguntes RGE núm. 11136/16 a 11144/16, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a dades del programa Turisme Sènior (arribades a Mallorca, Menorca i Eivissa 2014-2016.
	A la Pregunta RGE núm. 11212/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a recursos hídrics (I).
	A la Pregunta RGE núm. 11213/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a recursos hídrics (II).
	A la Pregunta RGE núm. 11214/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a recursos hídrics (III).
	A la Pregunta RGE núm. 11252/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a depuradores.
	A les Preguntes RGE núm. 11397/16 a 11400/16, presentades per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a granges intensives a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 11437/16, presentada pel diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni del fons de béns decomissats per a programes de prevenció i tractament de les drogodependències.
	A les Preguntes RGE núm. 11811/16 a 11814/16, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajudes a desplaçaments d'esportistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera el 2014.
	A les Preguntes RGE núm. 11815/16 a 11818/16, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajudes a desplaçaments en viatges per competició interilles per a esportistes individuals i clubs de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera el 2015.
	A les Preguntes RGE núm. 11819/16 a 11822/16, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajudes per desplaçament d’esportistes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 11966/16, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a metres cúbics de S'Estremera.
	A la Pregunta RGE núm. 12006/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca d'aigua a les ciutats i als pobles de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 12007/16 i 12008/16, presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relatives a ens del sector públic instrumental i consorcis que pensa eliminar el Govern.
	A la Pregunta RGE núm. 12009/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de recuperació de l'ametllerar.
	A la Pregunta RGE núm. 12015/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de fons procedents de la UE, fons FEDER i FSE.
	A la Pregunta RGE núm. 12016/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de fons procedents de la UE (5).
	A la Pregunta RGE núm. 12017/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de torrents a Menorca.

	3.17. INFORMACIÓ
	Tramitació davant Ple i procediment d'urgència per a la proposició no de llei RGE núm. 14605/16.
	Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 14822/16, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, i obertura del termini de presentació d'esmenes.
	Composició  de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
	Designació dels tres diputats encarregats de defensar al Congrés de Diputats la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, del règim especial de les Illes Balears.



	 4. INFORMACIONS
	Nomenament de funcionari de carrera del cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes Balears per ocupar la plaça de cap de Recursos Humans.
	Nomenament de funcionari de carrera del cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes Balears per ocupar la plaça de cap de secció de Comunicació i Divulgació Institucional.
	Cessament de personal eventual.
	Nomenament de personal eventual.




