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de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca i de Petra.

3679

X) A les Preguntes RGE núm. 12285/16 a 12307/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa
Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des Cardassar,
de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de Santanyí, de Selva, de
Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany. 3679

Y) A les Preguntes RGE núm. 12308/16 a 12315/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera a 1 d’agost i a 1
de setembre de 2016. 3679

Z) A les Preguntes RGE núm. 12316/16 a 12337/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de juliol del 2016 amb els ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia,
d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos,
de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es Mercadal. 3679
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AA) A les Preguntes RGE núm. 12338/16 a 12359/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de juliol de 2016 als ajuntaments d’Es Migjorn Gran, d’Escorca,
d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí,
de Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de
Mallorca i de Petra. 3679

AB) A les Preguntes RGE núm. 12360/16 a 12382/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de juliol de 2016 als ajuntaments de Pollença, de Porreres, de
Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant
Llorenç des Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de
Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany.3680

AC) A les Preguntes RGE núm. 12383/16 a 12404/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 d’agost del 2016 amb els ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia,
d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos,
de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es Mercadal. 3680

AD) A les Preguntes RGE núm. 12405/16 a 12426/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments d’Es Migjorn Gran, d’Escorca,
d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí,
de Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de
Mallorca i de Petra. 3680

AE) A les Preguntes RGE núm. 12427/16 a 12449/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent,
de Sa Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des
Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de Santanyí, de
Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany. 3680

AF) A les Preguntes RGE núm. 12450/16 a 12471/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de setembre del 2016 amb els ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia,
d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos,
de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es Mercadal. 3680

AG) A les Preguntes RGE núm. 12472/16 a 12493/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments d’Es Migjorn Gran, d’Escorca,
d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí,
de Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de
Mallorca i de Petra. 3680

AH) A les Preguntes RGE núm. 12494/16 a 12516/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments de Pollença, de Porreres, de
Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant
Llorenç des Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de
Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany.      

3680

AI) A les Preguntes RGE núm. 12517/16 a 12524/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
els mesos d’agost i de setembre de 2016. 3681

AJ) A les Preguntes RGE núm. 12525/16 i 12526/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import d'operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de juliol i
agost. 3681

AK) A la Pregunta RGE núm. 12531/16, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
horaris de Can Sales. 3681

AL) A la Pregunta RGE núm. 12546/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a sancions al lloguer turístic a plurifamiliars. 3681

AM) A la Pregunta RGE núm. 12568/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria per cobrir 1.500 places vacants al Servei de Salut. 3681
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AN) A la Pregunta RGE núm. 12569/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places per convocar a l'Ibsalut corresponents a infermeres. 3681

AO) A les Preguntes RGE núm. 12570/16 i 12571/16, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a places per convocar a l'Ibsalut corresponents a metges d'atenció especialitzada i a metges d'atenció primària. 3681

AP) A la Pregunta RGE núm. 12572/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
per convocar a l'Ibsalut corresponents a auxiliars d'infermeria. 3682

AQ) A la Pregunta RGE núm. 13364/16, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a jornades de treball que es deixen de prestar per baixes laborals sense cobrir. 3682

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 16035/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del nou director de l'Oficina de Drets
del Menor (ODDM), sobre el nou impuls que pensa donar a l'esmentada oficina. 3682

3.17. INFORMACIÓ

A) Admissió de l'escrit RGE núm. 16034/16, del Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de dictamen del Consell Consultiu sobre
la constitucionalitat del Projecte de llei de creació de l'Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears (RGE núm. 5950/16).

3682

B) Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 15235/16. 3682

C) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 15976/16. 3682

4. INFORMACIONS

A) Substitució de membre a la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-Consells Insulars.
3683

B) Substitucions i incorporacions a diverses comissions i a la Diputació Permanent. 3683

C) Cessament de personal eventual. 3683

D) Cessament de personal eventual. 3684

E) Nomenament de personal eventual. 3684

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 73, de 25 de novembre de 2016. 3685
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de novembre de 2016, aprovà la Proposició de llei de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears.

Palma, a 30 de novembre de 2016
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 30/1998, DE 29 DE JULIOL, DEL RÈGIM

ESPECIAL DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola reconeix el fet insular com un fet
diferencial que ha de ser particularment tingut en compte en
establir l'adequat i just equilibri econòmic entre els territoris de
l'Estat espanyol.

De la formulació constitucional es desprenen dos efectes
immediats: l'existència del fet insular com a conjunt de
circumstàncies específiques la determinació de les quals
s'encomana a l'Estat, i la conclusió que tal fet insular ha de ser
atès a l'hora de formular les polítiques concretes l'objectiu de
les quals no és altre que la materialització de l'equilibri
econòmic.

Al mateix temps, el Tractat de la Unió Europea, des de la
seva modificació a Amsterdam el juny de 1997, inclou una
declaració annexa que reconeix que «les regions insulars
pateixen desavantatges estructurals vinculats al seu caràcter
insular la permanència dels quals perjudica el seu
desenvolupament econòmic i social».

Així mateix, la declaració annexa reconeix que «la
legislació comunitària ha de tenir en compte aquests
desavantatges» i, per tant, permet l'adopció de «mesures
específiques en favor d'aquestes regions per tal d’integrar-les
millor en el mercat interior en condicions equitatives».

En el títol I de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears, s'aborden una sèrie de mesures
relacionades amb un element molt rellevant del cost
d'insularitat, com és el relatiu al cost del transport. A l'article 4,
s'estableix que als ciutadans residents de les Illes Balears se'ls
aplicarà una reducció de les tarifes dels serveis de transport
marítim i aeri per als trajectes interinsulars, que en aquest
moment és del 50% el preu del bitllet, sense incloure taxes.

Aquest model aplicat al transport aeri, basat en la
bonificació als viatgers residents a les Illes, s'ha demostrat a dia
d'avui insuficient i ineficient per garantir el dret de mobilitat

entre illes dels residents i, en canvi, actua com un fre a la
reactivació econòmica que té com un dels motors principals el
turisme.

Per tot l’exposat, el Parlament de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 185 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears -sobre la iniciativa legislativa davant el Congrés dels
Diputats-, que desenvolupa el previst en els articles 87.2 de la
Constitució Espanyola i 50.2 i 3 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, tramet aquesta proposició de llei de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears, a la Mesa del Congrés dels
Diputats perquè sigui admesa a tràmit i aprovada
definitivament per les Corts Generals.

Article únic

Es modifica l'article 4 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol,
del règim especial de les Illes Balears, que queda amb el
següent redactat:

"Article 4
Preus del transport marítim i aeri interinsular de viatgers

1. Als ciutadans residents de les Illes Balears se'ls ha
d'aplicar la reducció a les tarifes dels serveis de transport
marítim per als trajectes interinsulars a l'arxipèlag de les
Illes Balears que és l'aplicable amb caràcter general als
arxipèlags de l'Estat espanyol.

2. Quant al transport aeri per a trajectes interinsulars a
l'arxipèlag de les Illes Balears s'aplicarà la tarifa màxima
universal de 30 euros en règim de Declaració d'Obligació
de Servei Públic, una vegada aquesta declaració hagi estat
informada positivament pels organismes competents en
base als criteris de necessitat i adequació fixats en el marc
que regula l’establiment de serveis aeris dins la Unió
Europea, que es regirà pels requisits mínims següents:

a) Tarifa màxima. La tarifa per trajecte no superarà mai
el preu final de 30 euros, incloses les taxes.

b) Universalitat. S'aplicarà a tots els usuaris de cada una
de les rutes establertes, amb independència del seu lloc de
residència.

c) Es garantiran freqüències, capacitats i horaris
adequats i suficients, que donin resposta a les necessitats de
mobilitat entre les Illes, així com a l'accés a l'oferta de
connectivitat que ofereix l'aeroport de Palma.

d) S’aplicaran descomptes sobre la tarifa màxima als
menors de 14 anys i a les famílies nombroses.”

Disposició addicional

Es modifica el primer paràgraf de l’apartat dos de la
disposició addicional tretzena de la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013,
que quedarà redactat de la següent manera: 

“2. El percentatge de bonificació aplicable en els bitllets de
transport marítim, amb vigència indefinida, per als trajectes
directes, ja siguin d’anada o d’anada i tornada, entre les
comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i les
ciutats de Ceuta i Melilla, respectivament, i la resta del
territori nacional serà del 50 per cent de la tarifa
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bonificable. S’aplicarà el mateix percentatge -del 50%- en
els viatges interinsulars.”

Disposició transitòria

Una vegada entri en vigor la Declaració d’Obligació de
Servei Públic amb tarifa màxima de 30 euros, quedarà suspesa
l’efectivitat de l’apartat 3 de la disposició addicional tretzena
de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals
de l’Estat per a l’any 2013, pel que fa als viatges entre illes a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició final
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
en el Boletín Oficial del Estado.

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.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de novembre de 2016, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 15412/16, relativa a política del Govern en relació
amb la coordinació amb els ajuntaments, amb les esmenes
RGE núm. 15754/16, 15755/16, 15756/16, 15757/16, 15761/16
i 15763/16, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar per la política municipal, la coordinació amb
les entitats locals i l’enfortiment de les relacions
interadministratives.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar progressivament el percentatge de
participació del Fons de Cooperació Municipal destinat a les
entitats locals en els successius pressuposts generals de la
comunitat autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avaluar el resultat del Fons de Seguretat Pública
regulat pel Decret 13/2013 i a establir els canvis necessaris en
aquest, així com en la normativa de coordinació de policia per
tal de donar més estabilitat a les plantilles de policies locals i
reduir la interinitat dels seus membres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport a les agrupacions de voluntaris de
protecció civil dels municipis de les Illes, a millorar
progressivament les ajudes específiques que se’ls destinen, i a

donar continuïtat a les reunions periòdiques amb els caps
d’agrupació per escoltar de primera mà les seves necessitats i
reivindicacions.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant el Servei de corporacions locals
com a eina interadministrativa activa per a la coordinació
municipal, així com a potenciar el Centre de Documentació
Municipal (CEDOMU) com a eina de suport documental
eficaç.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer la feina dels habilitats estatals de les Illes,
que despleguen la seva labor com a secretaris, interventors,
secretaris-interventors i tresorers de les entitats locals, així com
totes aquelles persones que treballen en l’àmbit municipal, i a
continuar col·laborant amb ells en l’elaboració de normativa i
documentació específica per a l’administració local.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls a la Comissió del Pacte Local
per enfortir les relacions institucionals entre les administracions
de les illes, garantir la presència i la participació dels
representants municipals en la presa de decisions dels
assumptes autonòmics amb transcendència en l’administració
local, avançar en la modernització i la interoperabilitat entre les
administracions, així com col·laborar en l’anàlisi i distribució
clara de competències autonòmiques i locals d’acord amb la
normativa bàsica estatal i el nostre Estatut d’Autonomia.

A la seu del Parlament, 22 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 15

de novembre de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm.
8565/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en l'àmbit socioeducatiu.

Actuà com a interpelAlant la diputada Sandra Fernández i
Herranz i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Serveis Socials i Cooperació.

Palma, 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-071.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615754
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615755
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615756
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615757
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615761
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615763
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-046.pdf#page=76
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-046.pdf#page=76
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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 15
de novembre de 2016, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

A) RGE núm. 15411/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a immobles
cedits als Govern per la SAREB, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

B) RGE núm. 15498/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament dels treballs
d'investigació de l'equip liderat pel Sr. Daniel Bachiller el
2016, que contestà la consellera de Salut.

C) RGE núm. 15500/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inestabilitat en el
Govern, que contestà la consellera de Presidència.

D) RGE núm. 15503/16, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autonomia
financera dels consells insulars, que contestà el vicepresident
i conseller d'Innovació, Turisme i Esports.

E) RGE núm. 15508/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
comunicació del 061 de Menorca amb la resta de serveis
d'emergències, que contestà la consellera de Salut.

F) RGE núm. 15509/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a trasllat
dels accidentats de trànsit als centres de salut, que contestà la
consellera de Salut.

G) RGE núm. 15510/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa acotxes de
lloguer, que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.

H) RGE núm. 15505/16, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a Consell regulador Vi de la Terra de
Mallorca, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

I) RGE núm. 15499/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
per aprovar els pressuposts generals de la CAIB per a 2017,
que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.

J) RGE núm. 15502/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressió per
elaborar el pressupost de la Conselleria de Transparència,
Cultura i Esports, que contestà la consellera de Transparència,
Cultura i Esports.

K) RGE núm. 15492/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte de llei de

família, que contestà la consellera de Serveis Socials i
Cooperació.

L) RGE núm. 15501/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a partides pressupostàries
afectades per les pressions dels socis del pacte de govern, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

M) RGE núm. 15493/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a patrimoni de Sa Nostra,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 15507/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a inversió en el laboratori de Bachiller, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 15511/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
polítiques de distribució de la riquesa, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 15504/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressions
polítiques del pacte de govern, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional relativa a la Convenció dels

drets de la infància.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de novembre de 2016, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es descriu a continuació.

Palma, a 29 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració Institucional relativa al 
Dia Universal de la Infància

Un any més, el Parlament de  les Illes Balears commemora
el Dia Universal de la Infància, que té lloc cada 20 de
novembre, moment de la ratificació de la Convenció dels Drets
de l’Infant.

Gràcies a aquest tractat, el més ratificat de la història, la
infància aconsegueix ser reconeguda com a subjecte actiu de
ciutadania, a part de la cobertura quant al ventall de drets de
supervivència, desenvolupament i protecció. En aquest sentit,
el compromís internacional que es sustenta a través de la
Convenció dels Drets de l’Infant, es tradueix en l’àmbit estatal,
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autonòmic i local, una vegada signada la Convenció per part de
cada Estat a partir de l’any 1989.

Si bé des de la seva ratificació existeixen avenços
significatius, cal dir que a no ser que no s’acceleri el ritme
quant a progressos des d’un punt de vista d’equitat, el futur de
milions d’infants es veurà amenaçat. La situació en què viuen
gairebé 250 milions d’infants arreu del món en situació de
conflicte o els 28 milions d’infants que es troben fora de casa
seva, fugint de la violència i la inseguretat, són aspectes que no
ens poden ser aliens.  

Les dificultats per arribar als infants més vulnerables no són
d’àmbit tècnic: són qüestió d’inversió social, de voluntat
col·lectiva i política. Es tracta d’una qüestió de voluntat
compartida.

A més, a la nostra societat una de les grans problemàtiques
en la infància és la desigualtat; reparar i reforçar la xarxa de
protecció per fer front aquesta situació és un aspecte clau. A
més la pobresa i exclusió social tenen també rostre d’infant.

Donats els compromisos establerts en el Pacte Balear per a
la infància, del qual tots els grups parlamentaris formen part,
cal fer un esforç més per continuar establint mesures que
millorin el benestar infantil. En aquest sentit ens comprometem
a continuar treballant perquè nins i nines estiguin al cor de les
decisions parlamentàries i cal fer especial atenció a:
• Fer front de manera prioritària a les situacions de

vulnerabilitat social, a la pobresa i a l’exclusió i a les
desigualtats.

• Apostar per l’equitat en totes les actuacions: per arribar a
tots les infants de manera que s’aporti en igualtat
d’oportunitats, en totes les esferes de vida. 

• Visibilitzar la situació de la infància a les Illes Balears, a
través de l’obtenció de dades adequades que ens puguin
aportar una visió integral quant al seu benestar infantil.

• Considerar la infància en l’elaboració dels pressupostos, a
través d’un enfocament de drets.

• Considerar que els Objectius de Desenvolupament
Sostenible no són aliens a la nostra realitat i que cal establir
aspectes concrets per tal d’assolir els compromisos cap a
2030.

Ordre de Publicació

B)
Presa en consideració 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.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de novembre de 2016,m prengué en consideració, per 37
vots a favor, cap en contra i 21 abstencions, la proposició de
llei esmentada, presentada pels grups parlamentaris El Pi-
Proposta per les Illes Balears, Socialista, Podem Illes Balears,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt.

Palma, a 30 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 23 de novembre de 2016, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 14521/16, relativa
a la creació d'un nou tipus de discapacitat basat en
l'especificitat de les malalties neurodegeneratives i la
modificació del barem, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a atendre les peticions de les associacions de persones amb
malalties neurodegeneratives, tenint en compte totes les
especificitats d'aquestes malalties en els processos de revisió i
actualització dels barems, procurant en tot moment poder
atendre les característiques de l'avanç del procés degeneratiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a la modificació del barem per a l'avaluació del grau de
discapacitat reconeixent, després del diagnòstic de malalties
neurodegeneratives, un percentatge de discapacitat del 33%
independentment de la pròpia valoració que compensi
l'especificitat, la realitat i les necessitats diàries que els cursos
d'aquestes malalties generen en les persones afectades.

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Montserrat Seijas i Patiño.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 23 de novembre de 2016, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 14762/16, relativa
a incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei
psicològic als centres de salut de les Illes Balears, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears a incloure al Pla de Salut
Mental autonòmic el servei psicològic als centres de salut de
les Illes Balears.
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2. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat del
Govern de les Illes Balears per abordar les malalties de salut
mental.

3. El Parlament de les Illes Balears encoratja la Conselleria de
Salut a seguir treballant en el Pla Estratègic de manera
transversal, generant sinèrgies participatives que contribueixin
a millorar la qualitat de vida de les persones i dels familiars
amb problemes de salut mental a les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Montserrat Seijas i Patiño.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2016,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14327/16, relativa a cens d'instal·lacions esportives per
elaborar un Pla director d'instal·lacions esportives de les Illes
Balears, amb l'esmena RGE núm. 15997/16, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que elabori un cens de les instal·lacions esportives
de les Illes Balears a partir del qual pugui redactar un Pla
director d'instal·lacions esportives de les Illes Balears que
reculli les necessitats de la població en matèria esportiva i que
aquest pla, una vegada cobertes les competències directes del
Govern en matèria esportiva i en funció de les possibilitats
pressupostàries, estigui dotat de pressupost per anar
col·laborant amb consells i ajuntaments en la millora d'aquests
equipaments.

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2016.
El secretari de la comissió:
Miquel Vidal i Vidal.
La presidenta de la comissió:
Conxa Obrador i Guzmán.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2016,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14568/16, relativa a igualtat en l'accés a la promoció del
talent, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectius els principis d’equitat i desconcentració
recollits a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la

promoció i la dinamització de la cultura científica i el talent,
especialment dels programes i projectes vinculats a l’activitat
docent, per tal d’evitar la discriminació negativa als alumnes de
Menorca, Formentera i Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la Universitat de les Illes Balears a garantir que els
alumnes de Formentera, Eivissa i Menorca que s’han de
desplaçar a Mallorca per accedir a un premi o a sessions
formatives o de selecció de qualsevol programa públic de
formació tenguin, com a mínim, la despesa del desplaçament
entre illes coberta de forma anticipada, per a cadascun d’ells i
un acompanyant en cas que fos necessari.

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2016.
El secretari de la comissió:
Miquel Vidal i Vidal.
La presidenta de la comissió:
Conxa Obrador i Guzmán.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial, sobre la declaració de l'illa de
Tagomago com a reserva natural (RGE núm. 13424/16).

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre
de 2016, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, qui, acompanyat de la
secretària general, el director general d'Espais Naturals i
Biodiversitat, la responsable de Comunicació i l'assessora
tècnica, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i

Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre el pacte
per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés
social (RGE núm. 14866/16).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2016, tengué lloc
la compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria, qui, acompanyat del director general d'Ocupació i
Economia, la cap de Gabinet i dos assessors, informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

5950/16, de creació de l'Oficina de lluita contra la
corrupció de les Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 23 de novembre de 2016, va procedir a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre de 2016, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 16107/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en matèria de transparència.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera de Transparència,
Cultura i Esports, sobre la política general del Govern en
matèria de transparència.

Palma, a 15 de novembre de 2016.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de novembre de 2016, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 29 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 16085/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a major atenció a la
cronicitat, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
14385/16.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 14385/16, relativa a major atenció a
la cronicitat, la moció següent.

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

1. Redacció d'un Pla de salut 2017/2021 com instrument
estratègic principal fet amb consens i la dotació pressupostària
necessària, sota un paraigua normatiu i vinculant. El Pla ha
d'establir unes línies d'actuació i contenir dades sobre l'estat de
salut de la població; objectius generals i específics per àrees i
sectors; la priorització en les actuacions públiques i la
descripció i avaluació dels recursos per assumir els objectius.

2. Redactar un Pla Estratègic de Cronicitat en un termini de
quatre mesos amb la colAlaboració dels professionals sanitaris
on quedin reflectits els objectius en la millora de l'atenció a la
cronicitat i els terminis per dur-se a terme.

3. Recuperar i incrementar considerablement la plantilla de
professionals sanitaris en Atenció Primària per donar una
cobertura completa i de qualitat en els centres de salut tant els
matins com els horabaixes.

4. Apostar per la implantació de serveis telemàtics i el foment
del seu ús entre pacients i professionals sanitaris com és
l'historial clínic on line.

Palma, 23 de novembre de 2016.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 15937/16, del diputat Álvaro Gijón i

Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
infraestructures hidràuliques de Palma.

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

Quina és la relació d'inversions que té previst realitzar el
Govern i concretament la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, el 2017, en matèria d'infraestructures
hidràuliques de Palma?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

B)
RGE núm. 15938/16, de la diputada Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost del rescat energètic de l'any 2016.

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 què ha destinat el pressupost de 200.000 euros del fons
per al rescat energètic de l'any 2016?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

C)
RGE núm. 15939/16, de la diputada Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificacions pressupostàries relatives a la renda social
garantida.

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

Quines modificacions pressupostàries s'han fet per destinar
el pressupost sobrant de la renda social garantida de 2016 a
altres partides pressupostàries?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

D)
RGE núm. 15940/16, de la diputada Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solAlicituds de renda social garantida 2016.

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

Quin és el nombre de solAlicituds de renda social garantida
dins l'any 2016, desglossada per mes, quantia, municipi i
administració en què s'ha tramitat la solAlicitud?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

E)
RGE núm. 15941/16, de la diputada Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes concedides de renda social garantida 2016.

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

Quin és el nombre d'ajudes de renda social garantida dins
l'any 2016, desglossada per mes, quantia, municipi i
administració en què s'ha tramitat la solAlicitud?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

F)
RGE núm. 15942/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
interconnexions de dessaladores a 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.

En quin estat es troben les obres d'interconnexió de
dessaladores a Eivissa?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

G)
RGE núm. 15943/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament d'aigua dessalada a 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.

Quan té previst el Govern subministrar aigua dessalada a
Eivissa?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.
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H)
RGE núm. 15944/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
educatius a Mallorca on queda pendent eliminar l'amiant.

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

Quins centres educatius a Mallorca queden pendents
d'eliminar-hi l'amiant?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

I)
RGE núm. 15945/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
educatius a Menorca on queda pendent eliminar l'amiant.

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

Quins centres educatius a Menorca queden pendents
d'eliminar-hi l'amiant?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

J)
RGE núm. 15946/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
educatius a Eivissa on queda pendent eliminar l'amiant.

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

Quins centres educatius a Eivissa queden pendents
d'eliminar-hi l'amiant?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

K)
RGE núm. 15947/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
educatius a Formentera on queda pendent eliminar
l'amiant.

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

Quins centres educatius a Formentera queden pendents
d'eliminar-hi l'amiant?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

L)
RGE núm. 15948/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de
les tasques de neteja a torrents a 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.

Quan té previst la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca iniciar les tasques de neteja de torrents a
Eivissa?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

M)
RGE núm. 15949/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de
les tasques de neteja a torrents a 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.

Quan té previst la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca iniciar les tasques de neteja de torrents a
Mallorca?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

N)
RGE núm. 15950/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de
les tasques de neteja a torrents a Menorca.

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

Quan té previst la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca iniciar les tasques de neteja de torrents a
Menorca?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.
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O)
RGE núm. 15963/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cartografia de posidònia 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.

Té previst la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca elaborar una cartografia de posidònia d'Eivissa?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

P)
RGE núm. 15964/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cartografia de posidònia 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.

Té previst la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca elaborar una cartografia de posidònia de Formentera?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

Q)
RGE núm. 15965/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cartografia de posidònia 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.

Té previst la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca elaborar una cartografia de posidònia de Mallorca?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

R)
RGE núm. 15966/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cartografia de posidònia 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.

Té previst la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca elaborar una cartografia de posidònia de Menorca?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

S)
RGE núm. 15967/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de la mancomunitat Escorxador Insular 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.

Durant quants mesos s'allargarà la situació de la
mancomunitat Escorxador Insular d'Eivissa de reduir i retallar
els dies de matança per la manca de personal titularitat del
Govern balear?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

T)
RGE núm. 15968/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar de
personal l'Escorxador Insular 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.

Té previst la conselleria dotar a curt termini del personal
necessari per portar a terme les tasques ordinàries de
l'Escorxador Insular d'Eivissa?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

U)
RGE núm. 15969/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar de
personal l'Escorxador Insular d'Eivissa (2).

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

Quin personal titularitat del Govern considera la conselleria
que ha de dotar l'Escorxador Insular d'Eivissa per poder
desenvolupar l'activitat normal d'aquest establiment?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.
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V)
RGE núm. 15970/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dies de
feina del veterinari a l'Escorxador Insular 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.

Per quina raó s'han retallat els dies de feina del veterinari
(personal titularitat del Govern de les Illes Balears) a
l'Escorxador Insular d'Eivissa?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

W)
RGE núm. 15972/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
forestal autonòmic.

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

En quin estat d'execució es troba el Pla forestal autonòmic?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

X)
RGE núm. 16012/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a SAMU
061 a Santa Eulària del Riu.

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

Té previst la Conselleria de Salut elaborar un estudi per
conèixer la necessitat de dotar el servei SAMU 061 de Santa
Eulària del Riu?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

Y)
RGE núm. 16014/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps de
les UVI mòbils de Vila.

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

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

Quin és el temps de resposta de les UVI mòbils de Vila?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

Z)
RGE núm. 16015/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps de
les UVI mòbils de Santa Eulària.

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

Quin és el temps de resposta de les UVI mòbils de Santa
Eulària?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

AA)
RGE núm. 16016/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps de
les UVI mòbils de Sant Antoni d'Eivissa.

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

Quin és el temps de resposta de les UVI mòbils de Sant
Antoni d'Eivissa?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

AB)
RGE núm. 16017/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps de
les UVI mòbils de Santa Eulària del Riu.

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

Quin és el temps de resposta de les UVI mòbils de Santa
Eulària del Riu?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.
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AC)
RGE núm. 16018/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de
llistes d'espera de Can Misses, 1.

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

Quines són les dades de llista d'espera, en els darrers tres
mesos, per a ressonàncies, TAC i radiologia a Can Misses?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

AD)
RGE núm. 16019/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de
llistes d'espera de Can Misses, 2.

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

Quines són les dades de llista d'espera, en els darrers tres
mesos, per especialitat oftalmològica, ginecològica,
traumatologia a Can Misses?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

AE)
RGE núm. 16093/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos
necessaris per als espais naturals a 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins recursos i mitjans personals i tècnics considera
necessaris la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
per poder fer front als espais naturals protegits de les Illes
Balears?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

AF)
RGE núm. 16094/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
gestió dels illots de Llevant a 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.

Quan té previst la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca tenir redactat i aprovat el Pla de gestió dels
illots de Llevant a Eivissa?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

AG)
RGE núm. 16095/16, del diputat Álvaro Gijón i

Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspeccions a lloguers de vacances.

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.

Quantes inspeccions a lloguers de vacances ha realitzat el
Govern durant l'any 2016 i tot el 2015?

Palma, a 25 de novembre de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

AH)
RGE núm. 16096/16, del diputat Álvaro Gijón i

Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percentatge de recaptació de l'ecotaxa que prové de lloguer
de vacances.

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 percentatge de la recaptació de l'ecotaxa prové de
lloguer de vacances en l'exercici 2016? Quina previsió de
recaptació es preveu per aquest concepte per a 2017?

Palma, a 25 de novembre de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

AI)
RGE núm. 16108/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
en relació amb la Xylella fastidiosa.

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

Quines mesures ha adoptat durant el 2016 en relació amb la
Xylella fastidiosa (èbola de l'olivera) a les Illes Balears?
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Palma, a 25 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

AJ)
RGE núm. 16109/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
en relació amb la Xylella fastidiosa, 2.

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

Quines mesures té previstes per a 2017 en relació amb la
Xylella fastidiosa (èbola de l'olivera) a les Illes Balears?

Palma, a 25 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

AK)
RGE núm. 16110/16, de la diputada Maria Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a zones
afectades per la Xylella fastidiosa.

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

Quines són les zones afectades per la Xylella fastidiosa a les
Illes Balears?

Palma, a 25 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

AL)
RGE núm. 16118/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a servei d'ambulàncies (I).

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

S'ha resolt definitivament el concurs que havia d'adjudicar
el servei d'ambulàncies per programats i que estava impugnat,
pendent del tribunal administratiu?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

AM)
RGE núm. 16119/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a servei d'ambulàncies (IV).

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.

Per quin motiu s'han llogat les ambulàncies en lloc de
comprar-les?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

AN)
RGE núm. 16120/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a servei d'ambulàncies (II).

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

En quin estat es troben els pagaments a l'empresa Serveis
Sociosanitaris Generals?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

AO)
RGE núm. 16121/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a servei d'ambulàncies (III).

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

Quin cost té cada ambulància del transport urgent, les de
Suport Vital Avançat (SVA)? Les de Suport Vital Bàsic (SVB)
i les d'Intervenció Ràpida (VIR)?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

AP)
RGE núm. 16122/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a servei d'ambulàncies (V).

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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En quin estat es troben les ambulàncies del servei de
transport urgent d'Eivissa, Formentera i Menorca, propietat
d'Ambulancias Tenorio?, són noves?

Palma, a 24 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

AQ)
RGE núm. 16123/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a servei d'ambulàncies (VI).

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.

Per intentar conèixer el futur dels treballadors de les
ambulàncies del transport urgent, el Govern té pensat
internalitzar els treballadors per evitar conflictes com els que
tenen a l'actualitat amb les empreses privades?

Palma, a 28 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

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 30 de novembre de 2016, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 16117/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a persones transsexuals.

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.

Per què el Govern ha deixat d'atendre les persones
transsexuals al Servei de salut mental que donava la Conselleria
de Salut sense haver enllestit el nou servei d'atenció integral?

Palma, a 28 de novembre de 2016.
La diputada:
Laura Camargo i Fernández.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)
RGE núm. 16861/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Guàrdia Civil de la
Mar.

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

Pensen demanar al nou ministre de l'Interior un major esforç
dels efectius i les embarcacions de la unitat de la Guàrdia Civil
de la Mar amb base a les Illes Balears?

Palma, a 29 de novembre de 2016.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

C)
RGE núm. 16862/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
diversificació del turisme.

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

Sr. Conseller, a quin tipus d'esdeveniments esportius es
refereix quan parla de diversificar i desestacionalitzar el
turisme?

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

D)
RGE núm. 16880/16, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a Estatut marc del personal estatutari dels Serveis de Salut.

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

Com pensa aplicar el Govern al sistema d'Ibsalut la
Sentència de dia 14 de setembre de 2016 del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea per la qual es declara contrària al
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dret de la Unió Europea la Llei 55/2003, de 16 de desembre,
sobre l'Estatut marc del personal estatutari dels Serveis de Salut
pel que fa a la contractació de treballadors temporals?

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

E)
RGE núm. 16881/16, del diputat David Martínez i

Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a central tèrmica de 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 conseller corresponent del Govern de els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quin paper té la central tèrmica de Maó en la transició del
model energètic de les Illes Balears cap a un model cent per
cent renovable?

Palma, a 30 de novembre de 2016.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

F)
RGE núm. 16882/16, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a saturació turística.

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

Pensa el Govern liderar i coordinar una política de
promoció turística al costat dels consells i ajuntaments que
s'adapti a la conjuntura actual de saturació?

Palma, a 30 de novembre de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

G)
RGE núm. 16883/16, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a lluita contra la pobresa energètica.

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

Què ha fet el Govern perquè el "reenganxo" al gas deixi de
costar més de 150 euros en línia de la lluita contra la pobresa
energètica?

Palma, a 30 de novembre de 2016.
El diputat:
Aitor Morrás i Alzugaray.

H)
RGE núm. 16884/16, de la diputada Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallada en els pressuposts de 2017 de la renda mínima
d'inserció.

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

Ha informat el Govern als consells insulars de la retallada
en els pressuposts de 2017 de la renda mínima d'inserció?

Palma, a 29 de novembre de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

I)
RGE núm. 16885/16, del diputat Álvaro Gijón i

Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lloguer de vacances a edificis plurifamiliars.

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

El passat 22 de novembre el portaveu de Podem Sr. Alberto
Jarabo va dir en aquesta cambra que per tal de resoldre el
problema de la manca d'habitatges no es podia permetre el
lloguer de vacances a edificis plurifamiliars. Quina opinió té el
Govern sobre aquest tema?

Palma, a 29 de novembre de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

J)
RGE núm. 16886/16, del diputat Santiago Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'atur.

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

Quina valoració fa el Govern de les darreres dades d'atur?

Palma, a 29 de novembre de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
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K)
RGE núm. 16887/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rescat bancari.

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del rescat
bancari?

Palma, a 29 de novembre de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

L)
RGE núm. 16888/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a estabilitat
política del Govern de les Illes Balears.

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

Considera el Govern de les Illes Balears  que té garantida
l'estabilitat política amb la inestabilitat que genera un soci com
Podem?

Palma, a 29 de novembre de 2016.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

M)
RGE núm. 16889/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia dels concerts educatius en el batxillerat.

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

Per què el Govern del pacte no aposta per l'educació
postobligatòria i no garanteix els concerts educatius en el
batxillerat?

Palma, a 29 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.

N)
RGE núm. 16890/16, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desestacionalització turística.

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

Quines mesures pensa posar en marxa el seu govern per
contribuir a la desestacionalització turística?

Palma, a 29 de novembre de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

O)
RGE núm. 16891/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a escola de Campos.

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

Quan s'arreglaran les deficiències del solar de l'IBAVI a
Campos per cedir-lo a l'ajuntament i així poder fer l'escola
nova?

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

P)
RGE núm. 16892/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a majories qualificades.

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

Vista la impossibilitat d'assolir una majoria qualificada per
al nomenament dels membres del Consell Assessor d'IB3 que
havia de tenir fet un nou model l'estiu passat, quina actuació té
prevista per millorar el model de l'ens públic?

Palma, a 30 de novembre de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre de 2016, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 16082/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la creació d'una subcomissió parlamentària al
Congrés dels Diputats per a l'elaboració d'una nova llei
d'educació.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant el Ple.

La Constitució de 1978 reconeix l'educació com un dret
fonamental i reclama als poders públics les accions polítiques
necessàries per poder exercir-lo i incorporar-lo com a dret
social a l'ordenament jurídic.

L'educació és, sens dubte, un bé d'interès públic que ens
obliga a tots, i d'ella depenen en gran mesura el present i el
futur del nostre país. La seva importància és fonamental per
contribuir al desenvolupament de societats cohesionades,
obertes i amb escassos riscos d'exclusió social.

Els últims anys, l'educació pública a Espanya ha estat
sotmesa a un procés de fort desprestigi en el qual es va
pretendre deslegitimar tot el preexistent per instalAlar un nou
model educatiu, amb un gran component ideològic i de caire
regressiu, dins d´un context de retallades i normatives que han
incidit de forma molt negativa en la igualtat d'oportunitats i en
les possibilitats de desenvolupament del nostre país i que
constitueixen una veritable ruptura del pacte constitucional i
del contracte social entre generacions actuals i futures.

Espanya s'enfronta a reptes crucials, entre els quals es troba
la necessitat d'aconseguir definitivament un ampli acord social,
polític i institucional al voltant de l'educació que asseguri un
model educatiu públic estable i de qualitat, que faci possible un
sistema educatiu universitari i no universitari fonamentat en la
igualtat entre dones i homes, en l'equitat, assentat en la
inclusivitat, orientat a l'excelAlència en els resultats i basat en la
cooperació institucional i la disposició a la millora contínua en
totes les institucions educatives.

L'educació és un dret fonamental, i l'escola pública ha de
ser una garantia insubstituïble per a l'efectiu exercici d'aquest
dret. Per això, s'ha de garantir una oferta de places públiques
suficients en tots els nivells educatius i enfortir la cooperació
institucional entre totes les administracions públiques, garantint
un finançament públic i uns serveis comuns adequats per a tot
el sistema educatiu.

L'educació inclusiva, compromesa amb els valors
constitucionals i democràtics, ha de ser present en el nostre
sistema educatiu, així com promoure la participació activa de
tota la comunitat educativa.

La tasca d'educar és una obligació conjunta de tota la
societat. En aquest sentit és convenient també la participació de
mitjans de comunicació, empresaris i altres colAlectius socials.
No obstant això, per donar avui aquest nou impuls a l'educació,
cal anulAlar les disposicions de caràcter regressiu adoptades pel
Govern durant la passada legislatura i restaurar les esquerdes
produïdes en elements molt sensibles del sistema educatiu.

Conseqüentment, és imprescindible fer-ho a través d'un gran
Acord social i polític per l'Educació no sols a nivell de la nostra
comunitat autònoma com ho estem intentant mitjançant l’acord
“illes per un Pacte Educatiu” , sinó també un a nivell d´estat
que aporti al nostre sistema educatiu l´estabilitat legislativa i
normativa, d'objectius i recursos necessaris.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats a la creació d'una subcomissió, en el si de la Comissió
d'Educació i Esport, per impulsar un pacte per l’educació i la
redacció d’una nova llei d’educació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats a permetre la participació directa i efectiva en aquesta
subcomissió, d’experts representants de la comunitat educativa,
responsables autonòmics d'educació, presidents de consells
escolars autonòmics, organitzacions socials, colAlectius o
plataformes educatives i representants de les societats
científiques i culturals del país.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés del
Diputats perquè mitjançant aquesta subcomissió s’elabori, en
un termini màxim de sis mesos des de la seva constitució, un
informe sobre l'estat i la situació del sistema educatiu espanyol,
que contengui unes propostes i unes conclusions que hauran de
servir de base per a l’elaboració d'un gran Pacte social i polític
per l'Educació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
diputats perquè, a partir de les mesures acordades a través del
pacte educatiu, s´elabori una nova llei bàsica d'educació, amb
l'objectiu de derogar i substituir la Llei Orgànica 8/2013, de 9
de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, a partir
d'un ampli acord parlamentari i social.

Palma, 26 de novembre de 2016.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.
El Portaveu:
Andreu Alcover i Ordinas.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre de 2016, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 16090/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'una
trobada permanent de coordinació de l'acció exterior de les
Illes Balears, a tramitar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

A les Illes Balears existeixen diferents administracions i
organismes que realitzen una acció exterior de defensa i
promoció d'aquesta terra més enllà de les seves fronteres.

Així, fa molts d'anys que es va crear el que avui coneixem
com Centre Balears Europa com a consorci de dret públic
dedicat a les relacions amb la Unió Europea. Consorci que fou
creat pel Govern balear, la Caixa d'Estalvis Sa Nostra, la
Universitat de les Illes Balears i la Cambra de Comerç de
Mallorca.

Al propi Govern de les Illes Balears sempre han existit
diferents direccions generals o ens públics instrumentals amb
una rellevant acció a nivell estatal i internacional. Així, dins
l'actual Conselleria de Presidència hi ha la Direcció General de
Relacions Institucionals i Acció Exterior a la qual li pertoca el
lideratge en aquest àmbit. Juntament però amb aquesta direcció
general trobam que la Conselleria de Turisme duu a terme una
important acció de promoció exterior de serveis turístics, la
Conselleria de Serveis Socials duu a terme una acció de
cooperació social i econòmica de caràcter exterior, la
Conselleria de Cultura duu a terme una acció de promoció de
l'art i literatura que es genera a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, la Conselleria de Comerç i Indústria duu a terme
accions en comerç exterior i competitivitat industrial ...

A més a més, les cambres de comerç, que són corporacions
de dret públic, fa molts d'anys que han acumulat una
experiència i un cabdal know how en acció exterior, continuant
en aquests moments, tot i el seu procés de redefinició, realitzant
una important feina en aquest àmbit.

Resulta essencial que els esforços que es realitzin des de
l'absolut respecte de les competències i funcions dels diferents
actors siguin com més eficients millors. Per això, aconseguir
una major coordinació i aconseguir generar sinèrgies es
presenta com un objectiu de primer ordre si es volen aprofitar
a fons els recursos i les capacitats invertides. Una bona

estratègia en acció exterior pot servir per avançar en termes tan
fonamentals per a aquesta terra com el reconeixement i la
compensació de la insularitat.

Per aquests motius el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un lloc de trobada permanent entre les diferents
direccions generals, ens públics instrumentals, corporacions de
dret públic (entre les quals necessàriament les cambres de
comerç) i qualsevol altra administració o ens, que duguin a
terme una acció exterior per tal que es coordinin les activitats
que es desenvolupen i es generin les majors sinèrgies possibles
perquè l'acció exterior conjunta sigui el més eficaç i eficient
possible.

Palma, 25 de novembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

B)
RGE núm. 16091/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a creació del primer
centre integrat d'FP a Menorca, a tramitar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

A l'IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella s'imparteixen
els estudis d'ESO, Batxillerat i Formació Professional.
Concretament, pel que fa als estudis de Formació Professional,
es poden cursar els estudis d'FP Bàsica de cuina i restauració i
manteniment de vehicles i serveis administratius; els graus
mitjans de gestió administrativa, cuina i gastronomia, serveis de
restauració i electromecànica de vehicles i els graus superiors
d'administració i finances i direcció de cuina.

Malgrat que l'oferta és extensa, la realitat és que les
instalAlacions per impartir cuina i restauració, cuina i
gastronomia, serveis en restauració i direcció de cuina (i els
corresponents estudis a distància) tenen ja més de trenta anys
i han quedat obsoletes.

Es tracta d'unes instalAlacions que han quedat petites per uns
estudis que, en total, aquest curs 2016/2017 cursen 180
persones en onze grups. A més a més, cal afegir que en aquest
espai també es combinen cursos del SOIB i FP a distància.

D'altra banda, val a dir que Menorca no compta amb cap
centre integrat d'FP, la qual cosa obliga a ubicar tots els estudis
d'FP a centres de secundària on les normes, la metodologia i la
gestió de l'espai, lògicament, divergeixen de les d'aquests tipus
d'estudis. També s'ha de valorar que aquestes diferències
originen una dispersió de tasques per als equips directius que
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no permeten concentrar esforços en la millora, la innovació i
les oportunitats per potenciar l'FP.

Atès que uns dels problemes més importants és la manca
d'espai, una hipotètica renovació de les instalAlacions perd
sentit, fent més adient el trasllat a un altre edifici. L'antiga
terminal del port de Ciutadella, de fet, podria ser una sortida
vàlida per a aquestes instalAlacions, ja que disposa de tres pisos,
pàrquing i un espai suficient i adequat per donar cabuda al
centre integrat de serveis de cuina i restauració. A més a més,
l'antiga estació també permetria donar cabuda a l'atenció de
clients, una part important d'aquests ensenyaments.

Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un centre integrat d'FP per ubicar l'FP de cuina
i restauració, de cuina i gastronomia, de serveis en restauració
i direcció de cuina, que en aquests moments s'imparteixen a
l'IES Maria Àngels Cardona.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar conjuntament amb Ports, actual titular de
l'antiga terminal del port de Ciutadella, la possibilitat d'ubicar
en aquest edifici el primer centre integrat d'FP de Menorca.

Palma, 23 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 399/16, presentada pel diputat
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a peticions del Consell de Menorca quant a la
transferència de la competència de promoció turística.

Durant aquesta legislatura el contacte amb el Consell de
Menorca per tractar el tema de la transferència de la
competència de Promoció turística ha estat constant.  Tot i
això, per tractar-se de reunions informals de treball, no ens
consta cap tipus de documentació oficial.

Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5614/16, presentada pel
diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme (III).

En relació als deutes bancaris i les operacions de caire
financer que mantenen els ens dependents de la
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme,
cal esmentar que la majoria acaben l’any 2020. S’adjunten dos
llistats de totes les operacions, amb la indicació de l’import
pressupostat per a 2017 en endavant, de pagament d’interessos
-cap IV, previsió per ser a interès variable la majoria de les
operacions- i d’amortització de capital -cap VII-, fins a la
finalització de cada operació.

Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5615/16, presentada pel
diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme (IV).

En relació als deutes bancaris i les operacions de caire
financer que mantenen els ens dependents de la
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme,
cal esmentar que la majoria acaben l’any 2020. S’han adjuntat
dos llistats (dos fulls de càlcul excel) de totes les operacions,
amb la indicació de l’import pressupostat per a 2017 en
endavant, de pagament d’interessos -cap IV, previsió per ser a
interès variable la majoria de les operacions- i d’amortització
de capital -cap VII-, fins a la finalització de cada operació. Cal
indicar que les operacions de l’antic Pla D foren iniciades l’any
2005, les de l’antic Pla Mirall l’any 2000, les operacions de
l’ATB l’any 2013 (tot i que els préstecs són anteriors) i
l’operació de la Fundació BIT l’any 2014. A l’any 2016, l’estat
d’amortització de la major part de les operacions estan molt
avançades, tenint present que acaben totes elles l’any 2020,
llevat d’una que acaba el 2017 (Mirall Alcúdia) i una altra el
2019 (Mirall Calvià) que coincideixen amb les operacions més
antigues en vigor.

Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 10846/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a informació sobre
l'impost de turisme sostenible.

Sí. Amb motiu de l’entrada en vigor de l’impost turístic
sostenible s’han editat cavallets i fulls informatius en alemany
i anglès, català i castellà i en italià i francès. S’han distribuït:
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- Als consells insulars per a punts d’informació turística i
establiments pertinents.
- Als ajuntaments per a punts d’informació turística.
- A distintes associacions per a la remissió als establiments
corresponents (associacions hoteleres, d’apartaments
turístics, de lloguers de cotxes, d’agroturismes ...).

A part, disposam d’aquest material imprès a la Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme, per poder satisfer peticions de
material d’hotels que no formen part de cap associació hotelera,
o per a particulars que ofereixen estades turístiques a habitatges
de vacances o turístics. També facilitam versions digitals
d’aquests fulletons. 

Per poder donar informació més detallada, des del 27 de
juny està operativa la pàgina web amb els URL
www.sustainableislands.travel i www.illessostenibles.travel
amb 5 idiomes (castellà, català, alemany, anglès, francès).

Aquesta web s’actualitzarà periòdicament per tal
d’assegurar transparència màxima. Tant l’impost com la web es
promocionen via xarxes socials (amb vídeos) i via emissions de
falques de ràdio (Inselradio amb alemany, Sunshine Radio amb
anglès) a les Illes.

Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 11000/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectes de l'anomenat
Brexit.

En un escenari a mig termini Turespaña ha definit 4 àrees
d’interès pel sector turístic, essent conscients que existeix
encara molta incertesa sobre com s’escometrà el procés de
negociació:
1. Accessos dels britànics cap a Espanya. Actualment el

Regne Unit està fora de l’acord Schengen, pel qual tant els
ciutadans britànics com els ciutadans espanyols ja passen
un control de passaports en els seus viatges en ambdós
països. En aquest sentit no és previsible que es produeixin
canvis en els accessos.

2. Aviació civil i connexions aèries. Actualment qualsevol
companyia aèria d’un estat membre de la UE és lliure
d’operar sense restriccions en qualsevol país de la UE. En
el cas de països no-UE, serveix de referència Noruega, on
l’aerolínia Norwegian té accés a cel únic europeu gràcies a
la pertinença de Noruega a l’espai ECAA (Espai Comú
Europeu de l’Aviació). Per tant, la permanència del Regne
Unit a l’ECAA asseguraria el seu accés al mercat únic
europeu de l’aviació.

3. Accés a la sanitat pública i targeta sanitària europea.
Actualment els viatgers britànics compten amb la
possibilitat de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea (sota
l’esquema EHIC, Europen Health Insurance Card) pel qual
poden ser atesos en qualsevol país EEE (Espai Econòmic
Europeu) i Suïssa. Una vegada realitzat el tractament,
existeix un sistema de compensació entre països per abonar
els tractaments dels ciutadans. Els residents britànics a

Espanya tenen accés a la sanitat espanyola com qualsevol
ciutadà comunitari.

4. Directiva de viatges combinats i altres normatives
comunitàries amb efectes sobre el sector turístic. La
Directiva sobre viatges combinats (new Package Travel
Directive 2015/2302/EU) ofereix una sèrie de drets de
protecció pels consumidors en cas d’insolvència de les
companyies, irregularitats en l’execució del servei o
cancel·lacions. El Regne Unit ha mantingut sempre un
sistema de protecció als seus turistes, superior al previst en
les directives comunitàries.

5. Britànics, residents i propietaris d'habitatges a Espanya.
Segons l’ambaixada britànica a Espanya, s’estima que hi ha
al voltant de 319.000 britànics residents a Espanya tot i que
a la pràctica la xifra podria ser el doble ja que molts no
estan enregistrats o no resideixin a Espanya a temps
complet.

A mig termini dependrà de les negociacions entre la UE i el
Regne Unit, pel que es recomana fer un seguiment de les
negociacions per si cal prendre alguna decisió que eviti
dificultats a temps. En quan a la futura relació entre el Regne
Unit i la Unió Europea s’obrin varis escenaris possibles, sent el
model de l’EEE a l’estil Noruega la millor opció pels negocis.

Des d’un punt de vista legal i regulador no s’esperen canvis
en els pròxims 2 anys, període màxim de durada de les
negociacions una vegada s’invoqui l’article 50 del Tractat de
la Unió.

Des de la Conselleria de Turisme consideram que és precís
comptar amb una planificació sòlida tan a curt  com a mig i
llarg termini, així com analitzar a fons la informació i els
moviments dels mercats que ens arribin. Donat que en
importància és el segon mercat turístic de les Illes Balears
(representa el 25,4% del total dels turistes arribats, després del
mercat alemany, que és el primer amb un 29,7%).

Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 11001/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques per evitar la
disminució de turistes britànics després del Brexit.

Des del primer moment aquesta conselleria s’ha posat en
marxa per a l’anàlisi de les dades i la valoració de les possibles
conseqüències.

En aquest sentit, varem convocar el Consell Assessor de
Turisme, i participàrem a la Comissió Executiva del Consejo
Español de Turismo i properament, des del Centre Balears
Europa es preveu un acte que versarà sobre els efectes del
Brexit.

Així mateix, i a curt i mig termini preveiem treballar en el
següent sentit:
• Reforçar la promoció turística i treballar-ho a la WTM.
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• Cara a la temporada d’hivern, plantejar alguna acció
puntual en el mercat britànic.

• Dissenyar alguna acció específica per a Menorca.
• Fer un seguiment de l’evolució del PIB britànic ja que el

tràfic aeri està molt lligar a l’evolució del PIB.

Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 11253/16, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a formadors ocupacionals (I).

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria s’ha reunit
amb membres de l’Associació de Docents FOIB fins a tres
vegades durant l’any 2016 en el context del procés de diàleg
que la conselleria duu amb tots els integrants del sistema de
formació professional per a l’ocupació. En aquestes reunions
s’ha explicat quin és el full de ruta de l’Estratègia de Formació
Professional engegat per la Conselleria. De manera especial,
s’han presentat les convocatòries públiques de formació
professional per l’ocupació de concurrència competitiva, les
quals suposen oportunitats de feina per als docents. També
s’han explicat els mecanismes a seguir en els processos de
selecció del professorat per als cursos de formació per a
desocupats en centres educatius públics.

Palma, 5 d’octubre de 2016
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 11254/16, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a formadors ocupacionals (II).

S’està treballant en la redacció normativa i està previst
poder aprovar-lo dins el 2017, el més aviat que la tramitació
administrativa ho permeti.

Palma, 5 d’octubre de 2016
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 11255/16, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a formadors ocupacionals (III).

La conselleria està treballant perquè així sigui.

Palma, 5 d’octubre de 2016
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 11431/16 a 11436/16,
presentades pel diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a voluntats anticipades a
les Illes Balears.

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears

2007 39 2 3 2 52

2008 213 41 26 0 310

2009 362 62 22 10 531

2010 510 55 18 2 658

2011 411 127 58 1 705

2012 515 145 47 1 830

2013 285 63 54 0 569

2014 445 83 88 0 837

2015 466 71 29 0 800

Els llocs on es poden realitzar les Declaracions de Voluntats
Anticipades a Mallorca són tres (Palma, Inca i Manacor) a l’illa
de Menorca són tres (Dalt Sant Joan, Ferreries i Maó) i a
Eivissa un.

Palma, 7 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 11455/16 i 11457/16,
presentades pel diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a creuers (I i
III).

No disposam d’aquesta informació perquè no és
competència nostra. Per la qual cosa us remetem a la plana web
de l’Autoritat Portuària on la podreu trobar,
www.portsdebalears.com.

Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 11456/16, presentada pel
diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a creuers (II).

No disposam d’aquesta informació perquè no és
competència nostra. Per la qual cosa us remetem a l’Autoritat
Portuària. Telèfon 971228150.

Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 11458/16, presentada pel
diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a inspecció de turisme.

Donat que el Govern sols té les  competències d’ordenació
i inspecció a l’illa de Mallorca, seguidament adjuntam la taula
corresponent.

Núm.
11458/16

Nombre
d'inspectors

Observacions

Conselleria

2014 15 De l’1/1/14 a 7/2/14= 13
inspectors 
Del 8/2/14 a 7/4/14= 14
inspectors

2015 15 De l’1/1/15 a 31/1/15= 14
inspectors

2016 15

Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 11965/16, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a producció de
metres cúbics dessalats.

Segons dades existents en aquest organisme, s’han produït
els següents volums mensuals d’aigua dessalada en les
dessaladores gestionades per ABAQUA des de l’1 de gener de
2015 fins al 31 d’agost de 2016.

Volum d’aigua produïda per les dessaladores gestionades per
ABAQUA

Dessaladora Any 2015 
Mes de gener
Palma 234.194; Alcúdia 0; Andratx 0; Formentera 12.972;
Eivissa 233.524; Sant Antoni de Portmany 228.270.

Mes de febrer
Palma 217.581; Alcúdia 0; Andratx 0; Formentera 33.029;
Eivissa 217.062; Sant Antoni de Portmany 195.994.

Mes de març
Palma 154.312; Alcúdia 0; Andratx 0; Formentera 29.457;
Eivissa 263.041; Sant Antoni de Portmany 226.639.

Mes d’abril
Palma 199.642; Alcúdia 0; Andratx 0; Formentera 44.332;
Eivissa 221.591; Sant Antoni de Portmany 314.149.

Mes de maig
Palma 106.814; Alcúdia 0; Andratx 0; Formentera 48.673;
Eivissa 261.515; Sant Antoni de Portmany 394.496.

Mes de juny
Palma 0; Alcúdia 20.200; Andratx 0; Formentera 74.036;
Eivissa 382.698; Sant Antoni de Portmany 358.259.

Mes de juliol
Palma 0; Alcúdia 87.186; Andratx 0; Formentera 120.674;
Eivissa 405.867; Sant Antoni de Portmany 503.183.

Mes d’agost
Palma 613.904; Alcúdia 97.837; Andratx 0; Formentera
114.829; Eivissa 401.683; Sant Antoni de Portmany 509.133.

Mes de setembre
Palma 675.617; Alcúdia 63.299; Andratx 0; Formentera
70.818; Eivissa 382.832; Sant Antoni de Portmany 426.215.

Mes d’octubre
Palma 624.990; Alcúdia 7.517; Andratx 0; Formentera 40.094;
Eivissa 314.144; Sant Antoni de Portmany 325.136.

Mes de novembre
Palma 539.260; Alcúdia 0; Andratx 0; Formentera 23.193;
Eivissa 211.439; Sant Antoni de Portmany 325.418.

Mes de desembre
Palma 633.440; Alcúdia 0; Andratx 0; Formentera 26.853;
Eivissa 193.743; Sant Antoni de Portmany 327.432.

Total
Palma 3.999.754; Alcúdia 276.039; Andratx 0; Formentera
638.960; 
Eivissa 3.489.139; Sant Antoni de Portmany 4.134.324;

Dessaladora Any 2016 
Mes de gener
Palma 472.919; Alcúdia 0; Andratx 0; Formentera 22.939;
Eivissa 228.292; Sant Antoni de Portmany 301.993.

Mes de febrer
Palma 609.406; Alcúdia 0; Andratx 0; Formentera 23.468;
Eivissa 194.238; Sant Antoni de Portmany 308.226.

Mes de març
Palma 726.618; Alcúdia 124.319; Andratx 284.644;
Formentera 28.780; Eivissa 198.718; Sant Antoni de Portmany
308.233.

Mes d’abril
Palma 395.368; Alcúdia 341.263; Andratx 418.623;
Formentera 48.767;  Eivissa 247.686; Sant Antoni de Portmany
316.891.

Mes de maig
Palma 1.076.607; Alcúdia 404.883; Andratx 416.070;
Formentera 72.212;  Eivissa 333.193; Sant Antoni de Portmany
315.110.
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Mes de juny
Palma 1.559.507; Alcúdia 390.785; Andratx 415.135;
Formentera 90.670;  Eivissa 381.302; Sant Antoni de Portmany
363.767.

Mes de juliol
Palma 1.706.669; Alcúdia 422.628; Andratx 437.022;
Formentera 112.851; Eivissa 387.923; Sant Antoni de
Portmany 441.929.

Mes d’agost
Palma 2.013.957; Alcúdia 407.358; Andratx 436.008;
Formentera 115.226; Eivissa 353.689; Sant Antoni de
Portmany 504.387.

Mesos de setembre, octubre, novembre i desembre
Palma 0; Alcúdia 0; Andratx 0; Formentera 0; Eivissa 0; Sant
Antoni de Portmany 0.

Total
Palma 8.561.051; Alcúdia 2.091.236; Andratx 2.407.502;
Formentera 514.041; 
Eivissa 2.325.041; Sant Antoni de Portmany 2.860.536;

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. 11967/16, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a execució
pressuposts 2016.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç: annex 1 i annex 2.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 12011/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concurs de la campanya
de sensibilització per estalvi d'aigua.

Es van presentar dues empreses.

Palma, 2 de novembre de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 12014/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de fons procedents
de la Unió Europea (3).

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pel 2016 no
gestiona fons FEDER i sí gestiona FSE, concretament a la

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral
i a Secretaria General.

Palma, 5 d’octubre de 2016
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 12166/16 a 12173/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import
d'operacions comunicat a l'Administració General de
l'Estat (juliol i agost 2016).

Import de les operacions en milers d’euros (deute
comercial)

Àmbit Total pendent
de pagament a
31/07/2016

Total pendent
de pagament a
31/08/2016

Sanitat
Educació

Serveis Socials
Resta

187.280,09
12.020,39
1.623,78
29.238,76

209.580,71
5.423,90
644,01

30.022,08

Palma, 22 de setembre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 12174/16 a 12195/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments d’Alaior,
d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany,
d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de
Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de
Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de
Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es Mercadal.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 12196/16 a 12217/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments d’Es Migjorn
Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de
Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d’Inca, de Lloret
de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de Llucmajor, de
Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la
Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de
Mallorca i de Petra.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.
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Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 12218/16 a 12240/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments de Pollença,
de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant Antoni
de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de
Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des Cardassar, de
Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de
Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de Santanyí, de
Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de
Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 12241/16 a 12262/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a  pagaments
pendents a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments d’Alaior,
d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany,
d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de
Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de
Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de
Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es Mercadal.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 12263/16 a 12284/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments d’Es
Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de
Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx,
d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de
Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de
Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de
Palma de Mallorca i de Petra.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 12285/16 a 12307/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments de
Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant
Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de
Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des
Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa
Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del
Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de

Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de
Vilafranca de Bonany.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 12308/16 a 12315/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als consells insulars de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera a 1 d’agost i a 1 de setembre de
2016.

Pagaments pendents als consells insulars. Import en €

Consell Insular 01-08-2016 01-09-2016

De Mallorca 23.413.084,57 17.583.016,00

De Menorca 4.204.708,91 3.341.438,78

D’Eivissa 4.570.632,37 3.924.974,31

De Formentera 584.198,99 596.380,96

Palma, 22 de setembre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 12316/16 a 12337/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a 1 de juliol del 2016 amb els
ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida,
d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de
Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet,
de Campos, de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de
Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es
Mercadal.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 12338/16 a 12359/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a 1 de juliol de 2016 als ajuntaments
d’Es Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de
Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx,
d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de
Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de
Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de
Palma de Mallorca i de Petra.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=36
http://xip.parlamentib.es/frge-201614352-6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=40
http://xip.parlamentib.es/frge-201614352-8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=44
http://xip.parlamentib.es/frge-201614352-10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=47
http://xip.parlamentib.es/frge-201614352-12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=52
http://xip.parlamentib.es/frge-201614352-15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=56
http://xip.parlamentib.es/frge-201614352-17


BOPIB núm. 74 -  2 de desembre de 2016 3679

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 12360/16 a 12382/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a 1 de juliol de 2016 als ajuntaments de
Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant
Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de
Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des
Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa
Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del
Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de
Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de
Vilafranca de Bonany.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 12383/16 a 12404/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a 1 d’agost del 2016 amb els
ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida,
d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de
Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet,
de Campos, de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de
Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es
Mercadal.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 12405/16 a 12426/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments d’Es
Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de
Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx,
d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de
Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de
Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de
Palma de Mallorca i de Petra.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 12427/16 a 12449/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments de
Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant
Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de
Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des
Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa

Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del
Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de
Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de
Vilafranca de Bonany.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 12450/16 a 12471/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a 1 de setembre del 2016 amb els
ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida,
d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de
Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet,
de Campos, de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de
Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es
Mercadal.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 12472/16 a 12493/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments
d’Es Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de
Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx,
d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de
Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de
Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de
Palma de Mallorca i de Petra.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 12494/16 a 12516/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments
de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de
Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de
Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des
Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa
Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del
Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de
Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de
Vilafranca de Bonany.

Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.
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Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 12517/16 a 12524/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els consells insulars de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera els mesos d’agost i de
setembre de 2016.

Pagaments pendents als consells insulars. Import en €

Consell Insular 01-08-2016 01-09-2016

De Mallorca 23.413.084,57 17.583.016,00

De Menorca 4.204.708,91 3.341.438,78

D’Eivissa 4.570.632,37 3.924.974,31

De Formentera 584.198,99 596.380,96

Palma, 22 de setembre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 12525/16 i 12526/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import
d'operacions del pendent de pagament computat a efectes
del càlcul del període de pagament de juliol i agost.

Import sol·licitat corresponent al mes de juliol:
21.164,01 euros

Import sol·licitat corresponent al mes d'agost:
12.784,70 euros

Palma, 22 de desembre de 2016.
La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:
Catalina Cladera i Crespí

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 12531/16, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a horaris de Can Sales.

Els horaris de la biblioteca pública de Palma Can Sales es
poden consultar a la pàgina web de la biblioteca.

https://www.bibliotecapalma.com/index.php/ca/2013-01-31-18-
42-00/horari

La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 12546/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a sancions al lloguer
turístic a plurifamiliars.

S'han obert 83 expedients sancionadors.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme 
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 12568/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convocatòria per cobrir 1.500 places
vacants al Servei de Salut.

La Conselleria de Salut convocarà 682 places, de les quals
228 pertanyen a l'any 2015 i 454 al 2016, que estan subjectes
a negociació sindical, més la taxa de reposició de 2017. En
aquest sentit, el Servei de Salut es troba limitat per aquesta
taxa, que depèn de la Llei de pressuposts de l'Estat.

El termini d'aquestes convocatòries serà durant els anys
2016/2017/2018.

La consellera de Salut
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 12569/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places per convocar a l'Ibsalut
corresponents a infermeres.

El nombre de places que corresponen a infermeres és 90,
que pertanyen a l'any 2015, i les de l'any 2016, que estan
subjectes a negociació sindical, més la taxa de reposició de
2017, que depèn de la Llei de pressuposts generals de l'Estat.

La consellera de Salut
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 12570/16 i 12571/16,
presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a places per convocar a
l'Ibsalut corresponents a metges d'atenció especialitzada i
a metges d'atenció primària.

El nombre de places que corresponen a metges d'atenció
especialitzada que està pendent de negociar amb els agents
socials, , més la taxa de reposició corresponent a 2017, que
depèn de la Llei de pressuposts generals de l'Estat.

La consellera de Salut
Patrícia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 12572/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places per convocar a l'Ibsalut
corresponents a auxiliars d'infermeria.

El nombre de places que corresponen a auxiliars
d'infermeria és un mínim de 56, que pertanyen a l'any 2015,
més la resta que es pugui treure, subjecta a negociació sindical,
més la taxa de reposició de 2017, que depèn de la Llei de
pressuposts generals de l'Estat.

La consellera de Salut
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 13364/16, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a jornades de treball que es deixen
de prestar per baixes laborals sense cobrir.

Sí, la Direcció General de Funció Pública manté el control
sobre el nombre de jornades de treball que el personal al servei
de la CAIB deixa de prestar per baixes laborals sense cobrir.

En aquest sentit, la resta de la informació que se sol·licita
apareix al document adjunt.

Palma, 22 de desembre de 2016.
La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:
Catalina Cladera i Crespí

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 16035/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del nou director de
l'Oficina de Drets del Menor (ODDM), sobre el nou impuls
que pensa donar a l'esmentada oficina.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2016, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
recapti la compareixença del nou director de l'Oficina de Drets
del Menor (ODDM), per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió de l'escrit RGE núm. 16034/16, del Grup

Parlamentari Popular, de sol·licitud de dictamen del
Consell Consultiu sobre la constitucionalitat del Projecte de
llei de creació de l'Oficina de lluita contra la corrupció de
les Illes Balears (RGE núm. 5950/16). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2016, resta assabentada que el proppassat
24 de novembre la Presidència de la cambra, per delegació,
admeté l'escrit RGE núm. 16034/16, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, i, d'acord amb el previst a la Resolució
de Presidència reguladora de les sol·licituds de dictamen al
Consell Consultiu de les Illes Balears en relació amb les
iniciatives legislatives, i del fet que fou tramès als grups
parlamentaris de la cambra, atès que l’escrit esmentat s’ha de
debatre i votar abans del dictamen del projecte de llei de què es
tracta.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant el Ple de la cambra per a la

Proposició no de llei RGE núm. 15235/16. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16904/16, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
i accepta que la proposició no de llei esmentada, relativa a
limitació dels deures escolars, es tramiti davant Ple i no davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 15976/16. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2016, conformement  amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a pobresa infantil, incloses a
l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 29 de novembre de
2016, per la pregunta RGE núm. 16117/16, relativa a persones
transsexuals.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=89
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-063.pdf#page=117
http://xip.parlamentib.es/frge-201614543-1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-041.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-071.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-073.pdf#page=13
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Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitució de membre a la Comissió General de

Consells Insulars de composició paritària Parlament-
Consells Insulars.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16106/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i resta
assabentada que a la Comissió General de Consells Insulars la
diputada Sara Ramón Roselló substitueix el diputat Vicent
Serra i Ferrer.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Substitucions i incorporacions a diverses comissions i a

la Diputació Permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16878/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
les substitucions següents:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
La diputada Margarita I. Cabrer i González substitueix el

diputat Miquel A. Jerez i Juan.

Comissió d'Hisenda i Pressuposts:
El diputat Miquel Vidal i Vidal substitueix la diputada

Maria Núria Riera i Martos.

Comissió d'Economia:
S'hi incorpora la diputada Margarita I. Cabrer i González.

Comissió de Cultura, Educació i Esports:
La diputada Maria Núria Riera i Martos substitueix el

diputat Miquel Vidal i Vidal.

Comissió de Reglament:
S'hi incorpora el diputat Miquel Vidal i Vidal.

Diputació Permanent:
S'hi incorpora com a membre titular la diputada Sandra

Fernández i Herranz.

Palma, a 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la Sra. Maria Romero i Matas com a personal eventual

adscrita al servei de la secretària primera del Parlament
de les Illes Balears

Atès que:
  

La Sra. Maria Romero i Matas fou nomenada com a
personal eventual adscrita al servei de l’Hble. Sra. Joana Aina
Campomar i Orell, secretària primera del Parlament de les Illes
Balears, per Resolució de la Presidència de dia 28 de juliol de
2016, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 6188/2016 de
28 de juliol.
                   

La Sra. Maria Romero i Matas substituïa la Sra. Paula Fluxà
i Garcias durant la baixa per maternitat, i exclusivament mentre
duràs aquesta baixa.

La Sra. Paula Fluxà i Garcias finalitza el gaudi de la
llicència per maternitat dia 30 de novembre de 2016.
 

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 cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament de la Sra. Maria Romero i Matas com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 30 de novembre de 2016.

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
davant de 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 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 al BOPIB. 

A la seu del Parlament, 30 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears 
María Consuelo Huertas i Calatayud
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Ordre de Publicació

D)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr.
Antoni Bennàssar i Moyà com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari Podem Illes Balears

Atès que:
  

El Sr. Antoni Bennàssar i Moyà fou nomenat com a
personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears per Resolució de la Presidència de dia 21 de juliol de
2015, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 2547/2015 de
23 de juliol.

El Sr. Antoni Bennàssar i Moyà, personal eventual del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, sol·licità la baixa voluntària
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 16007/2016
de dia 23 de novembre.

El Sr. Antoni Bennàssar i Moyà sol·licità la modificació de
l’escrit RGE núm. 16007/2016, de dia 23 de novembre,
mitjançant la sol·licitud RGE núm. 16813/2016, de dia 28 de
novembre. 
 

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 cessament del personal eventual.

La Mesa del Parlament aprovà aquest cessament en sessió
de dia 30 de novembre de 2016.

Resolució

a. El cessament del Sr. Antoni Bennàssar i Moyà com a
personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 30 de novembre
de 2016.

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, 30 de novembre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears 
María Consuelo Huertas i Calatayud

Ordre de Publicació

E)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència en relació al nomenament del
Sr. Joan Antoni Ramonell i Miralles com a personal
eventual adscrit al servei del vicepresident segon del

Parlament de les Illes Balears

Atès que:

La relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears preveu la plaça de personal eventual adscrita al servei
de la Vicepresidència Segona.

Aquesta plaça roman vacant i dotada pressupostàriament.

L’Hble Sr. Miquel Vidal i Vidal, vicepresident segon del
Parlament de les Illes Balears, sol·licita el nomenament del Sr.
Joan Antoni Ramonell i Miralles com a personal eventual
adscrit al seu servei, mitjançant l’escrit RGE núm. 16842/2016
de dia 29 de novembre.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Resolució

1. El nomenament del Sr. Joan Antoni Ramonell i Miralles
com a personal eventual adscrit al servei del Sr. Miquel
Vidal i Vidal, vicepresident segon del Parlament de les Illes
Balears , amb efectes econòmics i administratius des de l’1
de desembre de 2016 amb unes retribucions corresponents
a 39.476,12 € anuals.

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 data de publicació
d’aquesta, d’acord amb el que regulen els articles els
articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, o recurs contenciós administratiu, davant del
jutjat contenciós administratiu de Palma, segons 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 des de la data de
notificació d’aquesta resolució. 

A la seu del Parlament, 30 de novembre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears 
Maria Consuelo Huertas i Calatayud
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 73, de 25 de
novembre de 2016.

-  Pàg. 3624 i 3629, apartat M)
On diu: RGE núm. 15689/16, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 15690/16, ...

-  Pàg. 3624 i 3629, apartat O)
On diu: RGE núm. 15705/16, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 15706/16, ...
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	RGE núm. 16886/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur.
	RGE núm. 16887/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat bancari.
	RGE núm. 16888/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estabilitat política del Govern de les Illes Balears.
	RGE núm. 16889/16, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia dels concerts educatius en el batxillerat.
	RGE núm. 16890/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desestacionalització turística.
	RGE núm. 16891/16, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a escola de Campos.
	RGE núm. 16892/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a majories qualificades.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 16082/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació d'una subcomissió parlamentària al Congrés dels Diputats per a l'elaboració d'una nova llei d'educació.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 16090/16, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'una trobada permanent de coordinació de l'acció exterior de les Illes Balears, a tramitar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 16091/16, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a creació del primer centre integrat d'FP a Menorca, a tramitar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 399/16, presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a peticions del Consell de Menorca quant a la transferència de la competència de promoció turística.
	A la Pregunta RGE núm. 5614/16, presentada pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (III).
	A la Pregunta RGE núm. 5615/16, presentada pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (IV).
	A la Pregunta RGE núm. 10846/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a informació sobre l'impost de turisme sostenible.
	A la Pregunta RGE núm. 11000/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de l'anomenat Brexit.
	A la Pregunta RGE núm. 11001/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques per evitar la disminució de turistes britànics després del Brexit.
	A la Pregunta RGE núm. 11253/16, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a formadors ocupacionals (I).
	A la Pregunta RGE núm. 11254/16, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a formadors ocupacionals (II).
	A la Pregunta RGE núm. 11255/16, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a formadors ocupacionals (III).
	A les Preguntes RGE núm. 11431/16 a 11436/16, presentades pel diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a voluntats anticipades a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 11455/16 i 11457/16, presentades pel diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a creuers (I i III).
	A la Pregunta RGE núm. 11456/16, presentada pel diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a creuers (II).
	A la Pregunta RGE núm. 11458/16, presentada pel diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inspecció de turisme.
	A la Pregunta RGE núm. 11965/16, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a producció de metres cúbics dessalats.
	A la Pregunta RGE núm. 11967/16, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a execució pressuposts 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 12011/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs de la campanya de sensibilització per estalvi d'aigua.
	A la Pregunta RGE núm. 12014/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de fons procedents de la Unió Europea (3).
	A les Preguntes RGE núm. 12166/16 a 12173/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a import d'operacions comunicat a l'Administració General de l'Estat (juliol i agost 2016).
	A les Preguntes RGE núm. 12174/16 a 12195/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es Mercadal.
	A les Preguntes RGE núm. 12196/16 a 12217/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments d’Es Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca i de Petra.
	A les Preguntes RGE núm. 12218/16 a 12240/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany.
	A les Preguntes RGE núm. 12241/16 a 12262/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a  pagaments pendents a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es Mercadal.
	A les Preguntes RGE núm. 12263/16 a 12284/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments d’Es Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca i de Petra.
	A les Preguntes RGE núm. 12285/16 a 12307/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany.
	A les Preguntes RGE núm. 12308/16 a 12315/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera a 1 d’agost i a 1 de setembre de 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 12316/16 a 12337/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de juliol del 2016 amb els ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es Mercadal.
	A les Preguntes RGE núm. 12338/16 a 12359/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de juliol de 2016 als ajuntaments d’Es Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca i de Petra.
	A les Preguntes RGE núm. 12360/16 a 12382/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de juliol de 2016 als ajuntaments de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany.
	A les Preguntes RGE núm. 12383/16 a 12404/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 d’agost del 2016 amb els ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es Mercadal.
	A les Preguntes RGE núm. 12405/16 a 12426/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments d’Es Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca i de Petra.
	A les Preguntes RGE núm. 12427/16 a 12449/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 d’agost de 2016 als ajuntaments de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany.
	A les Preguntes RGE núm. 12450/16 a 12471/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de setembre del 2016 amb els ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell i d’Es Mercadal.
	A les Preguntes RGE núm. 12472/16 a 12493/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments d’Es Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca i de Petra.
	A les Preguntes RGE núm. 12494/16 a 12516/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de setembre de 2016 als ajuntaments de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des Cardassar, de Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany.
	A les Preguntes RGE núm. 12517/16 a 12524/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera els mesos d’agost i de setembre de 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 12525/16 i 12526/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a import d'operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de juliol i agost.
	A la Pregunta RGE núm. 12531/16, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a horaris de Can Sales.
	A la Pregunta RGE núm. 12546/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a sancions al lloguer turístic a plurifamiliars.
	A la Pregunta RGE núm. 12568/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria per cobrir 1.500 places vacants al Servei de Salut.
	A la Pregunta RGE núm. 12569/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places per convocar a l'Ibsalut corresponents a infermeres.
	A les Preguntes RGE núm. 12570/16 i 12571/16, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a places per convocar a l'Ibsalut corresponents a metges d'atenció especialitzada i a metges d'atenció primària.
	A la Pregunta RGE núm. 12572/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places per convocar a l'Ibsalut corresponents a auxiliars d'infermeria.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 16035/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença del nou director de l'Oficina de Drets del Menor (ODDM), sobre el nou impuls que pensa donar a l'esmentada oficina.

	 3.17. INFORMACIÓ
	Admissió de l'escrit RGE núm. 16034/16, del Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de dictamen del Consell Consultiu sobre la constitucionalitat del Projecte de llei de creació de l'Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears (RGE núm. 5950/16).
	Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 15235/16.
	Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 15976/16.
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