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Z) RGE núm. 3172/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de Mallorca el 2014.
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AA) RGE núm. 3173/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de Menorca el 2014.
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AB) RGE núm. 3174/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses d'Eivissa el 2014.
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AC) RGE núm. 3175/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de Formentera el 2014.
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AD) RGE núm. 3176/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de Mallorca el 2014.
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AE) RGE núm. 3177/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de Menorca el 2014.
4439
AF) RGE núm. 3178/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses d'Eivissa el 2015.
4439
AG) RGE núm. 3179/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de Formentera el 2015.
4439
AH) RGE núm. 3180/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de Mallorca el 2015.
4439
AI) RGE núm. 3181/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de Menorca el 2015.
4440
AJ) RGE núm. 3182/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses d'Eivissa el 2013.
4440
AK) RGE núm. 3183/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de Formentera el 2013.
4440
AL) RGE núm. 3184/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de Mallorca el 2013.
4440
AM) RGE núm. 3185/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio
amb empreses de Menorca el 2013.
4440
AN) RGE núm. 3186/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses d'Eivissa el 2015.
4440
AO) RGE núm. 3187/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de Formentera el 2015.
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AP) RGE núm. 3188/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de Mallorca el 2015.
4441
AQ) RGE núm. 3189/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de Menorca el 2015.
4441
AR) RGE núm. 3190/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses d'Eivissa el 2016.
4441
AS) RGE núm. 3191/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de Formentera el 2016.
4441
AT) RGE núm. 3192/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de Mallorca el 2016.
4442

4426

BOPIB núm. 86 - 3 de març de 2017

AU) RGE núm. 3193/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de Menorca el 2016.
4442
AV) RGE núm. 3194/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses d'Eivissa el 2016.
4442
AW) RGE núm. 3195/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio
amb empreses de Formentera el 2016.
4442
AX) RGE núm. 3196/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de Mallorca el 2016.
4442
AY) RGE núm. 3197/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de Menorca el 2016.
4442
AZ) RGE núm. 3198/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2012.
4443
BA) RGE núm. 3199/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2013.
4443
BB) RGE núm. 3200/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2014.
4443
BC) RGE núm. 3201/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2015.
4443
BD) RGE núm. 3202/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 TV amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2016.
4443
BE) RGE núm. 3203/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2012.
4444
BF) RGE núm. 3204/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2013.
4444
BG) RGE núm. 3205/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2014.
4444
BH) RGE núm. 3206/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2015.
4444
BI) RGE núm. 3207/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2016.
4444
BJ) RGE núm. 3208/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Televisió
amb empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2011.
4445
BK) RGE núm. 3209/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'IB3 Ràdio amb
empreses de qualsevol comunitat autònoma el 2011.
4445

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3232/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a moratòria per al personal de
l'Ibsalut.
4445
B) RGE núm. 3252/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla de lloguer social.

4445

C) RGE núm. 3286/17, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a escletxa salarial
entre homes i dones.
4446
D) RGE núm. 3287/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a masclisme en
el model turístic.
4446
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E) RGE núm. 3288/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a alternativa
habitacional.
4446
F) RGE núm. 3289/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Pacte
integral de violències masclistes.
4446
G) RGE núm. 3292/17, de la diputada Olga Ballester i nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuació a cala Varques.
4446
H) RGE núm. 3293/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió de la coordinadora del
PAC de Binissalem.
4446
I) RGE núm. 3294/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interessos pels retards en
el pagament de factures de l'Ibsalut.
4446
J) RGE núm. 3295/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enterrament dels llots
tòxics provinents de les depuradores.
4447
K) RGE núm. 3296/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de dret i separació de
poders.
4447
L) RGE núm. 3297/17, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons per al trasllat en casos
de defunció de persones desplaçades fora de l'àrea de salut de la seva localitat
4447
M) RGE núm. 3298/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació als centres
Blai bonet i Consolació de Bonany.
4447
N) RGE núm. 3299/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de reforma de
Son Dureta.
4447
O) RGE núm. 3303/17, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí , del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a procés de selecció per als informatius d'IB3.
4447
P) RGE núm. 3304/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
augment de vols a l'aeroport de Palma.
4448

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 3223/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes i beques universitàries de caràcter complementari.
4448
B) RGE núm. 3224/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política estatal de beques.

4449

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3026/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a l'ampliació de l'Institut de Binissalem, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
4450
B) RGE núm. 3027/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a deixar sense efectes la retroactivitat
en el pagament de l'augment de l'IVA del 10% al 21% de les empreses d'òptica, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 4451
C) RGE núm. 3064/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menjador escolar a Sant Joan de Labritja, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (procediment d'urgència).
4451
D) RGE núm. 3090/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a co-govern aeroportuari, davant la Comissió de Turisme.
4451
E) RGE núm. 3091/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a estibadors, davant la Comissió d'Economia
(procediment d'urgència).
4452
F) RGE núm. 3217/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a increment de mesures de prevenció i
control en animals de companyia i exòtics, davant la Comissió de Salut.
4453
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G) RGE núm. 3226/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a falta d'efectius de forces i cossos de seguretat de l'Estat que
pateixen les nostres illes, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
4454

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3031/17, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra. Sandra Fernández
i Herranz, sobre subvencions de 2011 de l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma.
4454
B) RGE núm. 3036/17, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, alcaldessa d'Alaior, sobre llicència d'obres de l'Ajuntament d'Alaior aprovada en tres dies a una societat de la Sra. Sugrañes.
4455
C) RGE núm. 3093/17, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Baltasar Picornell i Lladó, sobre
la sanció imposada per delegació de Govern en relació amb els incidents ocorreguts a Fornalutx l'any 2016.
4455

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 2474/17, de règim patrimonial del matrimoni.

4455

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 16082/16.

4455

C) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3046/17.

4455

D) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991,
de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears.
4455

4. INFORMACIONS
A) Substitució a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

4456

B) Designació a la Ponència d'estudi per a la composició dels membres del Ple del Consell Insular de Formentera.

4456

C) Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

4456

D) Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

4456

E) Nova composició dels tribunals qualificadors del concurs oposició per proveir una plaça de lletrat i del concurs oposició per
proveir la plaça de cap del Servei de Comunicació i Divulgació del Parlament de les Illes Balears.
4456
F) Resolució de Presidència reguladora del procediment per a la revisió del Mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
4457

BOPIB núm. 86 - 3 de març de 2017

4429

A la seu del Parlament, 14 de febrer de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El vicepresident primer en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació

1.2. TEXTOS DEBATUTS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2017, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 2287/17, relativa a aplicació transversal de la Llei
d'igualtat, i quedà aprovada la següent:

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concretar, en el termini d’un any, el calendari i el
pressupost específics per a la posada en marxa de les
infraestructures, serveis i actuacions necessàries per donar
compliment a la Llei d'igualtat entre dones i homes de les Illes
Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 201, debaté la InterpelAlació RGE núm. 895/17, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a estades turístiques.
Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Melià i Ques i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears el vicepresident
i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears
a donar una major visibilitat i difusió a totes les actuacions i
iniciatives relatives al foment de la igualtat entre dones i homes
i a la lluita contra la violència masclista.
A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 660/17, relativa a reclamació de la
incorporació als pressuposts generals de l'estat de 120 milions
del conveni de carreteres, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
l’Estat que inclogui dins els pressuposts generals de l’Estat per
a 2017 una partida de 120 milions d’euros, i la seva posterior
transferència, per fer front al compromís adquirit amb la
comunitat de les Illes Balears, segons protocol d’intencions
signat el passat 3 de desembre de 2015.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de febrer de 201, debaté la InterpelAlació RGE núm. 22/17, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a normativa en policies locals.
Actuà com a interpelAlant la diputada Olga Ballester i Nebot
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

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 7
de febrer de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 1972/17, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei
d'ambulàncies amb accidentats de trànsit, que contestà la
consellera de Salut.
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B) RGE núm. 1982/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sistemes de
comunicacions d'incidències de Son Espases, que contestà la
consellera de Salut.

L) RGE núm. 1987/17, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures
educatives que finançarà el Govern a Eivissa, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

C) RGE núm. 1984/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de promoció
turística als consells insulars, que contestà el vicepresident i
conseller d'¡Innovació, Recerca i Turisme.

M) RGE núm. 1985/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució
d'alumnes a les escoles oficials d'idiomes, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

D) RGE núm. 1979/17, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a competicions esportives en casos
d'emergències meteorològica, que contestà la consellera de
Participació, Cultura i Esports.

N) RGE núm. 1988/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de manteniment
dels centres de secundària, que contestà el conseller d'Educació
i Universitat.

E) RGE núm. 1989/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans
d'igualtat als diferents sectors de l'administració, que contestà
la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

O) RGE núm. 2335/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
de les urgències dels centres hospitalaris de les Illes Balears,
que contestà la consellera de Salut.

F) RGE núm. 1996/17, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció de
la reserva marina del nord de Mallorca, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

P) RGE núm. 2337/17, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost
del Pla insular de transport regular de viatges per carretera de
Mallorca, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

G) RGE núm. 1955/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a futur dels acords de
governabilitat, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Q) RGE núm. 2329/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a incompliment d'empreses de cotxes de lloguer, que contestà
el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

H) RGE núm. 1995/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a vaga
dels treballadors dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 2336/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució al
problema de l'aparcament a l'Hospital de Son Espases, que
contestà la consellera de Salut.

I) RGE núm. 1978/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Presidència del Parlament, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

S) RGE núm. 2342/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reduir el
deute de l'Ibsalut, que contestà la consellera de Salut.

J) RGE núm. 2033/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a crisi institucional al
Parlament de les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 2 de març
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de febrer de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
K) RGE núm. 1981/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a punts de
comptatge de l'autopista Eivissa-Sant Antoni, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

T) RGE núm. 2343/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a internalitzar
serveis dels hospitals públics, que contestà la consellera de
Salut.
U) RGE núm. 2344/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reunir-se
amb l'Assemblea de Docents, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
V) RGE núm. 2334/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en les
ajudes a escoletes infantils públiques, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
W) RGE núm. 2338/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes
amb les nòmines del personal de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel, que contestà la consellera de Serveis
Socials i Cooperació.
X) RGE núm. 2339/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris d'adjudicació dels
caps de secció a l'Ibsalut, que contestà la consellera de Salut.
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Y) RGE núm. 2341/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a fibra òptica a Formentera i
Eivissa, que contestà el vicepresident i conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme.

Ordre de Publicació
A)

Z) RGE núm. 2330/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a diàleg amb el col·lectiu dels taxis, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
AA) RGE núm. 2345/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a iniciatives per promoure el canvi de model productiu, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Del Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
davant el Ple de la cambra, per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 5841/15,
relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els
illots de Llevant com a Reserva natural i marina.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2017, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, qui informà
sobre el tema indicat.

AB) RGE núm. 2477/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acceptació dels
43 milions d'euros de sobrecost de les dessaladores d'Eivissa i
Ciutadella, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial
contra el càncer.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer de 2017, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2017, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
1753/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
redistribució de la recaptació de la Llei de l'impost d'estades
turístiques, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 2: vots emesos 57, vots a favor 24, vots en contra
33 i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 57, vots a favor 19, vots en contra 33
i abstencions 5.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
Dia Mundial Contra el Càncer
El càncer és un dels principals problemes de salut pública
en els països desenvolupats. Segons els experts, un de cada dos
homes i una de cada tres dones desenvoluparà un càncer al llarg
de la seva vida.
Aquesta malaltia genera elevats costos, tant sanitaris com
d'índole social i afectiva. Fins no fa gaire, l'atenció al càncer se
centrava, sobretot, en intervencions altament tecnològiques
enfocades a la malaltia, amb vista a millorar la supervivència.
Ara es posa més èmfasi en la prevenció i el diagnòstic precoç,
així com en la cura de supervivents a llarg termini i l'atenció al
final de la vida. D'acord amb xifres de l'OMS, més d'una tercera
part de tots els càncers es podrien evitar actuant sobre els
factors de risc, i altres tipus poden curar-se si són detectats i
tractats precoçment.
Amb el Dia Mundial contra el Càncer pretenem crear
consciència sobre la importància de la prevenció, amb
l'objectiu de reduir el nombre de persones afectades per aquesta
malaltia i encoratgem els poders públics a prioritzar i destinar
recursos per continuar avançant en la cura i el tractament del
càncer.
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Per això, des del Parlament de les Illes Balears ens volem
adherir a les dotze mesures per reduir el risc de càncer
definides per la Comissió Europea en el Codi Europeu Contra
el Càncer:
Dotze mesures individuals per reduir el risc de càncer:
1. No fumeu. No consumiu cap tipus de tabac.
2. Faceu de la vostra casa una llar sense fum. Doneu suport a
les polítiques antitabac en el vostre lloc de treball.
3. Mantingueu un pes saludable.
4. Faceu exercici cada dia. Limiteu el temps que passeu
asseguts.
5. Mengeu saludablement: consumiu gran quantitat de cereals
integrals; llegums; fruites i verdures; limiteu els aliments
hipercalòrics (rics en sucre o greix) i eviteu les begudes
ensucrades; evitau la carn processada; limiteu el consum de
carn vermella i d’aliments amb molta sal.
6. Limiteu el consum d’alcohol, encara que el millor per a la
prevenció del càncer és evitar las begudes alcohòliques.
7. Eviteu una exposició excessiva al sol, sobretot durant la
infància. Utilitzeu protecció solar. No useu cabines de raigs
UVA.
8. A la feina, protegiu-vos de les substàncies cancerígenes
complint les instruccions de la normativa de protecció de la
salut i seguretat laboral.
9. Esbrineu si teniu exposició a la radiació procedent d’alts
nivells naturals de radó en el vostre domicili i preneu
mesures per reduir-los.
10.
Per a les dones:
• La lactància materna redueix el risc de càncer de mama.
Si podeu, alleteu.
• La teràpia hormonal substitutiva (THS) augmenta el risc
de determinats tipus de càncer. Limitau el tractament
amb THS.
11. Assegureu-vos que els vostres fills i filles participen en
programes de vacunació contra l’hepatitis B (els nounats) i el
papil·loma virus humà (les nines).
12. Participeu en programes organitzats de cribratge del càncer:
colorectal (homes i dones), de mama (dones) i cervicouterí
(dones).
A la seu del Parlament, 14 de febrer de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El vicepresident primer en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

a disminució d'alumnes a les escoles oficials d'idiomes i a Pla
de manteniment dels centres de secundària, respectivament.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Declaració institucional sobre l'honorabilitat de la
maçoneria.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2017, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Declaració institucional sobre
l'honorabilitat de la Maçoneria
El 2017 la Maçoneria celebra arreu del món el tricentenari
dels seus ideals de lliure pensament i tolerància fraternal entre
tots els éssers humans. A través d’aquesta declaració
institucional el Parlament de les Illes Balears s’uneix al
reconeixement de l’honorabilitat d’aquests principis, amb el
desig que en el segle XXI puguem veure el dia en què cessi el
patiment dels que encara avui suporten persecució, sancions,
condemnes penals, exili o són executats per raó de la defensa
de la Maçoneria i dels seus ideals profundament democràtics.
A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 1986/17.

Ordre de Publicació
B)
Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1981/17, 1986/17, 1987/17,
1985/17 i 1988/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de febrer de 2017, quedaren ajornades per a la propera
sessió plenària, a sol·licitud del Govern (escrits RGE núm.
2027/17 i 2028/17), les preguntes esmentades, dels diputats
Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears; Maria Núria Riera i Martos, Sara Ramón i Roselló,
Juan Manuel Lafuente i Mir i Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular; relatives a punts de comptatge de
l'autopista Eivissa-Sant Antoni, a infraestructures educatives,

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2017, no debaté la pregunta esmentada, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a oposicions en el sector educatiu, atesa la
seva retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 2407/17.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
E)
Presa en consideració de la proposició de llei RGE núm.
14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2017, després d'un debat de totalitat, prengué
en consideració, per 38 vots a favor, cap en contra i 19
abstencions la proposició de llei esmentada.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2017, admet a tràmit la moció següent.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure a la Llei de canvi climàtic i transició
energètica l'obligació de contribuir al fons de pobresa
energètica a les grans comercialitzadores.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un estudi i un registre de zones urbanes, zones
industrials, espais degradats, taulades per posar plaques
fotovoltaiques en col·laboració amb consells i ajuntaments,
evitant el sòl rústic.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar, en les operacions de retirada d'amiant als
edificis de l'administració, escoles i altres edificis, la
instal·lació de taulades aptes per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar substancialment la dotació pressupostària
de la Direcció General d'Energia per tal de poder dur a terme
les polítiques necessàries de disminució de consum i l'aposta
decidida per l'augment de renovables.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aturar la implantació del Gas Natural a les nostres
Illes.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
derogar el Decret Llei 900/2015, conegut com a Impost al sol.

Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 24 de febrer de 2017
El diputat
Carlos Saura i León
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

A)
RGE núm. 3225/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a línies polítiques generals del Govern en
matèria d'energia, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
1929/17.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Podem
Illes Balears presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1929/17, relativa a línies polítiques generals del Govern en
matèria d'energia, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una empresa energètica pública que permeti a
l'administració formar part activa del sistema energètic,
començant per l'administració pública.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure a l'esborrany de la Llei de canvi climàtic i
transició energètica la creació d'imposts mediambientals que
puguin subvencionar el Pla de Transició Energètica.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure a la Llei de canvi climàtic i transició
energètica l'obligació d'augmentar l'eficiència energètica i
disminuir el consum, tant a administracions locals (auditoria
energètica, implantació de Leds, reformes d'eficiència) com a
edificis privats, especialment a grans consumidors (hotelers,
grans superfícies comercials, etc.).
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3032/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a fibra òptica en els centres
educatius.
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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Quants de centres educatius -i ubicació d'aquests- tenen
banda ampla de fibra òptica?

convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

Palma, a 20 de febrer de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

B)

E)

RGE núm. 3033/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a planificació de centres educatius
amb fibra òptica.

RGE núm. 3151/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Formentera el 2011.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pla i quin calendari té la Conselleria d'Educació per tal
que tots els centres tengui banda ampla de fibra òptica?
Palma, a 20 de febrer de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2011 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Formentera,
de producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

C)
RGE núm. 3095/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes de millora de carreteres.
F)
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.
Quins projectes de millora de carreteres s'han presentat al
Govern de l'Estat per tal de ser conveniats i així donar
compliment al protocol d'intencions signat entre la presidenta
del Govern de les Illes Balears, Sra. Francina Armengol, i el
ministre d'Hisenda, Sr. Cristóbal Montoro, el passat dia 3 de
desembre de 2015?
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

RGE núm. 3152/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Mallorca el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2011 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

D)

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

RGE núm. 3150/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses d'Eivissa el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

G)

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2011 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica

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

RGE núm. 3153/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Menorca el 2011.
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Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2011 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

H)
RGE núm. 3154/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses d'Eivissa el 2011.

J)
RGE núm. 3156/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Mallorca el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2011 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2011 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

I)
RGE núm. 3155/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Formentera el 2011.

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

K)
RGE núm. 3157/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Menorca el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2011 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2011 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Formentera, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber
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Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

L)
RGE núm. 3158/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses d'Eivissa el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2012 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
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Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

M)

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

RGE núm. 3159/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Formentera el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

P)

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2012 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Formentera,
de producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

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

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

RGE núm. 3162/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses d'Eivissa el 2012.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2012 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.

N)

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

RGE núm. 3160/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Mallorca el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Q)

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2012 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

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

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

RGE núm. 3153/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Formentera el 2012.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2012 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Formentera, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.

O)

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

RGE núm. 3161/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Menorca el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

R)

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2012 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de

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

RGE núm. 3164/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Mallorca el 2012.
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sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2012 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

S)

U)
RGE núm. 316751/17, del diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes d'IB3 TV amb empreses de Formentera el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2013 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Formentera,
de producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

RGE núm. 3165/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Menorca el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2012 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

T)

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

V)
RGE núm. 3168/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Mallorca el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2013 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

RGE núm. 3166/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses d'Eivissa el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2013 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber
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Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

W)
RGE núm. 3169/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Menorca el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2013 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
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Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

X)
RGE núm. 3170/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses d'Eivissa el 2014.

producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

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

AA)
RGE núm. 3173/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Menorca el 2014.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2014 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

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

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

Y)
RGE núm. 31671/17, del diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes d'IB3 TV amb empreses de Formentera el 2014.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2014 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

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

AB)
RGE núm. 3174/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses d'Eivissa el 2014.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2014 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Formentera,
de producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

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

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

Z)
RGE núm. 3172/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Mallorca el 2014.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2014 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

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

AC)
RGE núm. 3175/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Formentera el 2014.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2014 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2014 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Formentera, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AD)
RGE núm. 3176/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Mallorca el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2014 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AE)
RGE núm. 3177/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Menorca el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2014 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber
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AF)
RGE núm. 3178/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses d'Eivissa el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2015 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AG)
RGE núm. 3179/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Formentera el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2015 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Formentera,
de producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AH)
RGE núm. 3180/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Mallorca el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2015 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
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Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AI)
RGE núm. 3181/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Menorca el 2015.

producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

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

AL)
RGE núm. 3184/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Mallorca el 2013.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2015 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

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

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AJ)
RGE núm. 3182/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses d'Eivissa el 2013.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2013 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

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

AM)
RGE núm. 3185/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Menorca el 2013.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2013 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.

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

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AK)
RGE núm. 3183/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Formentera el 2013.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2013 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

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

AN)
RGE núm. 3186/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses d'Eivissa el 2015.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2013 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Formentera, de

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2015 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AO)
RGE núm. 3187/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Formentera el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2015 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Formentera, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AP)
RGE núm. 3188/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Mallorca el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2015 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

4441

AQ)
RGE núm. 3189/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Menorca el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2015 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AR)
RGE núm. 3190/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses d'Eivissa el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2016 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AS)
RGE núm. 3191/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Formentera el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2016 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Formentera,
de producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
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Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AT)
RGE núm. 3192/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Mallorca el 2016.

producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

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

AW)
RGE núm. 3195/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Formentera el 2016.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2016 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

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

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AU)
RGE núm. 3193/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de Menorca el 2016.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2016 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Formentera, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

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

AX)
RGE núm. 3196/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Mallorca el 2016.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2016 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3
Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.

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

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AV)
RGE núm. 3194/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses d'Eivissa el 2016.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2016 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Mallorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

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

AY)
RGE núm. 3197/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de Menorca el 2016.

Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2016 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa d'Eivissa, de

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2016 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a l'illa de Menorca, de
producció de continguts (destinats a ser emesos a IB3 Ràdio),
amb indicació de la quantitat econòmica convinguda, l'objectiu
del contracte, la data de signatura, la seva durada i el nom de
les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

AZ)
RGE núm. 3198/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de qualsevol comunitat autònoma
el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2012 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

BA)
RGE núm. 3199/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de qualsevol comunitat autònoma
el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2013 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber
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BB)
RGE núm. 3200/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de qualsevol comunitat autònoma
el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2014 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

BC)
RGE núm. 3201/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de qualsevol comunitat autònoma
el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2015 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

BD)
RGE núm. 3202/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 TV amb empreses de qualsevol comunitat autònoma
el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2016 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
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IB3 Televisió amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

BE)
RGE núm. 3203/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de qualsevol comunitat
autònoma el 2012.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2012 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Ràdio), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

BF)
RGE núm. 3204/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de qualsevol comunitat
autònoma el 2013.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2013 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Ràdio), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

BG)
RGE núm. 3205/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de qualsevol comunitat
autònoma el 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2014 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Ràdio), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

BH)
RGE núm. 3206/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de qualsevol comunitat
autònoma el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2015 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Ràdio), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

BI)
RGE núm. 3207/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de qualsevol comunitat
autònoma el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2016 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a qualsevol de les
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comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Ràdio), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2017, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

BJ)
RGE núm. 3208/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Televisió amb empreses de qualsevol comunitat
autònoma el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2011 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Televisió amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Televisió), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
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A)
RGE núm. 3232/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a moratòria per al
personal de l'Ibsalut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, fa comptes mantenir el seu
govern la moratòria de dos anys perquè el personal estatutari de
l'Ibsalut adquireixi el nivell de català que prescriu la normativa
publicada dijous 23 de febrer en el BOIB?
Palma, a 27 de febrer de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

Ordre de Publicació
BK)
RGE núm. 3209/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'IB3 Ràdio amb empreses de qualsevol comunitat
autònoma el 2011.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de contractes de producció o coproducció signats
l'any 2011 per l'Ens de radiotelevisió de les Illes Balears o per
IB3 Ràdio amb empreses radicades a qualsevol de les
comunitats autònomes d'Espanya, distintes de la de les Illes
Balears, de producció de continguts (destinats a ser emesos a
IB3 Ràdio), amb indicació de la quantitat econòmica
convinguda, l'objectiu del contracte, la data de signatura, la
seva durada i el nom de les persones físiques que el rubriquen.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
B)
RGE núm. 3252/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla de lloguer
social.
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 revisar el Programa de lloguer social per incloure-hi
habitatges amb lloguers de preu superior a sis cents euros?
Palma, a 27 de febrer de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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C)
RGE núm. 3286/17, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
escletxa salarial entre homes i dones.
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.
Quines accions pensa prendre el Govern per reduir
l'escletxa salarial entre homes i dones de les Illes Balears?
Palma, a 1 de març de 2017
El diputat
David Martínez i Pablo

D)
RGE núm. 3287/17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a masclisme en el model turístic.
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.

sotasignant formula a la presidenta del Govern de els Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el Govern dels primers efectes del Pla
d'acció contra la violència masclista RE-ACCIONA?
Palma, a 1 de març de 2017
La diputada
Laura Camargo i Fernández

G)
RGE núm. 3292/17, de la diputada Olga Ballester i
nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuació a
cala Varques.
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.
Quin serà el pla d'actuació previst per la Conselleria de
Medi Ambient respecte dels mals usos que registra l'entorn
natural de Cala Varques?
Palma, a 2 de març de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

Quines mesures pensa prendre el Govern per eradicar el
masclisme en el model turístic de les Illes?
H)
Palma, a 1 de març de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

E)
RGE núm. 3288/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a alternativa habitacional.
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.

RGE núm. 3293/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió de la
coordinadora del PAC de Binissalem.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per quina raó ha dimitit la coordinadora del PAC de
Binissalem?
Palma, a 1 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Garanteix el Govern l'alternativa habitacional per a les
dones víctimes de violència?
I)
Palma, a 1 de març de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

F)
RGE núm. 3289/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Pacte integral de violències masclistes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

RGE núm. 3294/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
interessos pels retards en el pagament de factures de
l'Ibsalut.
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.
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sanitària a centres ubicats fora de l'àrea de salut de la seva
localitat?
Palma, a 1 de març de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 1 de març de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
M)
J)
RGE núm. 3295/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enterrament dels llots tòxics provinents de les depuradores.
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 de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, creu
que la millor opció per a una reserva de la biosfera és enterrar
els llots tòxics de les depuradores?

RGE núm. 3298/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
saturació als centres Blai bonet i Consolació de Bonany.
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.
Quines actuacions pensa dur a terme el Govern per tal de
pal·liar la situació de saturació que es viu en els centres
escolars Blai Bonet i Consolació de Bonany?
Palma, a 1 de març de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 1 de març de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
N)
K)
RGE núm. 3296/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de dret i
separació de poders.
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.
Creu la Sra. Consellera de Transparència, Cultura i Esports
en l'estat de dret i la separació de poders?

RGE núm. 3299/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de reforma de Son Dureta.
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.
Com té previst dur a terme el projecte de reforma de Son
Dureta anunciat recentment?
Palma, a 1 de març de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 1 de març de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez
O)
L)
RGE núm. 3297/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons per
al trasllat en casos de defunció de persones desplaçades fora
de l'àrea de salut de la seva localitat
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 creat ja la Conselleria de Salut un fons específic per
assumir directament el cost de les despeses per al trasllat en els
casos de defunció de persones desplaçades per rebre assistència

RGE núm. 3303/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí , del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a procés de selecció per als
informatius d'IB3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa del procés de selecció de personal de
l'empresa Mediapro per als informatius d'IB3?
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Palma, a 2 de març de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

P)
RGE núm. 3304/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a augment de vols a l'aeroport de Palma.
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.
Què pensa la presidenta del Govern dels plans d'AENA
d'incrementar la capacitat aèria de l'aeroport de Palma?
Palma, a 2 de març de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

Així doncs, no sols hem de posar a l'abast de tots una
política de beques per assegurar l'accés a l'educació general a
tots, eliminant les barreres econòmiques, sinó que ens hem
d’assegurar de facilitar l'accés a estudis i formacions de
caràcter complementari al llarg de la vida per poder millorar
tant en competències de caràcter general o bàsiques, com en
competències d’especialització professional.
Les modificacions i regressions en el sistema de beques i
ajudes a l'estudi, han estat acompanyades d'una pujada
desproporcionada dels preus públics de matrícula universitària,
i aquest augment de taxes universitàries, conjuntament amb la
implementació d’estudis de caràcter complementari que
resulten imprescindibles per assolir una formació completa que
faciliti l’accés a diversos llocs de treball i al desenvolupament
de la carrera professional.
Així doncs, resulta imprescindible que, conjuntament amb
una política de beques que asseguri que tothom pugui accedir
a l’educació i la formació superior, es posi a l’abast dels
estudiants universitaris un conjunt d’ajudes i beques que els
permeti millorar la seva formació com a professionals i
personal dintre de l’ espai europeu.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3223/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes i beques universitàries de caràcter
complementari.
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 Ple.
La política educativa ha de facilitar el desenvolupament de
les persones des d'un punt de vista integral i complet. Des d’un
primer moment es va reconèixer la necessitat de facilitar la
formació a totes les persones per poder garantir un millor futur
per a tothom, independentment de les limitacions derivades de
les seves possibilitats econòmiques, socials, etc.
També resulta evident que l'educació és una de les eines
necessàries per poder avançar en totes les etapes de la vida, per
la qual cosa no sols és necessari tenir una política que faciliti la
formació inicial, bàsica i de caràcter professional, sinó que hem
de tenir una especial atenció i protecció per facilitar que tothom
tingui accés a la seva formació complementària i de caràcter
personal i professional i que ajudi tothom a aconseguir una vida
plena de caràcter professional i millorar en tots els aspectes.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a eliminar les limitacions establertes als darrers anys
amb nous requisits per a les Beques Erasmus, recuperant els
anteriors i ampliar en els exercicis successius els crèdits
pressupostaris destinats per a aquest programa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a crear una Beca de “rescat” que permeti que aquells
alumnes que hagin hagut d'abandonar els estudis pels criteris
acadèmics introduïts en la reforma de 2012 es puguin
reincorporar al sistema universitari.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a oferir una modalitat d'Ajuda Específica per a aquells
alumnes que necessitin realitzar l'Acreditació Lingüística, que
actualment és el nivell B1, i que necessita d'un esforç i una
formació específica per part de molts alumnes universitaris.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a impulsar una modalitat de convocatòria que inclogui
el pagament de la matrícula als llicenciats i graduats en situació
de desocupació perquè realitzin estudis de postgrau en
universitats públiques.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a promoure, en el marc de la Conferència General de
Política Universitària i del Consell d'Universitats, un nou marc
estatal de preus públics de matrícula equitatiu que permeti
mantenir un marc coherent de preus en el conjunt de l'Estat,
tant per als graus de màxima com de mínima experimentació i
els màsters, assegurant així la igualtat d'oportunitats, i que
comporti una reducció del seu preu.
Palma, a 24 de febrer de 2017
El diputat
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Enrique Casanova i Peiro
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

B)
RGE núm. 3224/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política estatal de beques.
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 Ple.
Una política educativa basada en l'equitat és l'única que ens
fa a tots iguals, independentment de les nostres condicions
socioeconòmiques, i un dels instruments fonamentals per
aconseguir-ho és una política de beques que arribi a tots aquells
ciutadans amb menys recursos econòmics per poder estudiar.
La combinació de retallades pressupostàries, reformes
legals i decisions de gestió han conduït a un canvi de model que
implica una regressió important en un dret fonamental com és
l'educació, sacrificant l'equitat que havia constituït una de les
nostres majors fortaleses educatives i deixant un futur
d'oportunitats educatives, accessible per a uns pocs.
Un dels capítols de major regressió és el de les ajudes i
beques a l'estudi. Entre les primeres mesures que va prendre el
Govern del Partit Popular en aquests “cinc anys negres” per a
l'educació al nostre país hi ha la promulgació de dos reials
decrets: el Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, que
reglamenta la modificació dels preus públics de les taxes
universitàries existents fins a aquest moment, i el Reial decret
1000/2012, de 29 de juny, que va modificar totalment les
condicions per poder ser beneficiari d'una beca d'estudis. A
partir del curs 2012/2013 es produeix una autèntica
discriminació cap als alumnes becaris, ja que ara se'ls exigeix,
a més de complir els llindars de renda i patrimoni, una nota
mitjana de 5,5 punts per a batxiller i de 6,5 punts per a una
beca universitària, trencant-se la igualtat fins llavors, que amb
un 5 podien estudiar els que tenien recursos econòmics i els que
no, mitjançant beques.
Les modificacions i regressions en el sistema de beques i
ajudes a l'estudi, acompanyades d'una pujada desproporcionada
dels preus públics de matrícula universitària, ha suposat una
combinació letal per a milers d'estudiants que han vist com la
crisi feia estralls en les seves economies familiars, dificultant
de manera injusta la seva possibilitats d'accés a l'educació
universitària. Els preus públics de matrícula i el sistema de
beques i ajudes a l'estudi formen un binomi central per a la
garantia de la igualtat d'oportunitats i han d'assegurar en
conjunt que cap persona no deixi d'estudiar per mancar de
recursos econòmics.
Però no només es castiguen els que menys tenen exigint-los
més nota que als que no necessiten beca, sinó que a més se'ls en
rebaixa la quantitat.
Aquest nou sistema crea a més incertesa, ja que es divideix
la beca en una quantitat fixa i una altra variable, depenent
aquesta última de l'existència de recursos econòmics, per la
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qual cosa els alumnes no saben en començar el curs la quantitat
que rebran.
Amb aquest reial decret es trenca amb la consideració de la
beca com a “dret subjectiu” per a tots els alumnes que aprovin
i que no disposin de recursos econòmics, ja que ara dependrà
de la quantitat econòmica pressupostada.
En aquests cinc anys la quantia mitjana de les beques ha
baixat en més d'un 15%, i en les beques compensatòries
dedicades a aquells alumnes amb menys recursos econòmics i
que necessiten residència per estudiar una carrera universitària
la baixada ha estat de més d'un 40% .
Aquestes mesures, al costat de la pujada de les taxes
universitàries, han ocasionat que més de 100.000 alumnes
hagin estat expulsats del sistema educatiu.
A més, el nou sistema ha tingut enormes dificultats
d'aplicació per la falta de coherència, previsió i incertesa. Entre
la més greus hi ha el retard en el pagament de les beques, una
disminució generalitzada en la seva quantia, a la qual s'afegeix
la impossibilitat de conèixer amb suficient antelació la quantia
i, per tant, la dificultat de reclamar en cas de rebre una dotació
inferior.
Aquesta reforma ha estat també un exemple de la falta de
diàleg i participació en la presa de decisions de les polítiques
en matèria educativa. La reforma del sistema de beques
implantada pel PP ha estat una decisió unilateral que ha obviat,
no només les parts afectades, sobretot l'alumnat, sinó que, a
més, ha incomplit la normativa que obliga a convocar
l'Observatori de Beques, fòrum pertinent per a la presa de
decisions en aquesta matèria creat a través del Reial decret
1220/2010, d'1 d'octubre.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a convocar amb caràcter d'urgència l'Observatori de
Beques, creat a través del Reial decret 1220/2010, d'1
d'octubre.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a modificar la normativa reguladora de les beques per
recuperar-ne el veritable sentit com a dret subjectiu, sense que
cap estudiant que compleixi els requisits no es quedi sense beca
per qüestions pressupostàries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a modificar els requisits acadèmics actuals per a
l'obtenció d'una beca, proposant que siguin els mateixos que
per a qualsevol alumne no becari, per la qual cosa es restabliran
els requisits disposats en el Reial decret 1721/2007, de 21 de
desembre, de beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a establir criteris clars, objectius i ponderables per a
la seva obtenció, de tal manera que el sol·licitant pugui
conèixer per endavant els criteris pels quals se li atorga i la
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quantia que percebrà si li és concedida, en el cas de
complir-los.

És el cas de Binissalem, on l’ampliació de l’Institut és una
necessitat urgent i una reivindicació col·lectiva del municipi.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a fer la convocatòria anual de beques tot just després
de la publicació del reial decret de beca, de manera que la
resolució i el pagament de les beques es realitzin abans del
començament del curs.

L’ajuntament de Binissalem ha sol·licitat reiteradament
aquesta ampliació i ha fet totes les passes possibles per
facilitar-la, com és haver mantingut nombroses reunions amb
els responsables de la Conselleria d’Educació per consensuar
aquesta actuació. A resultes d’això la passada legislatura el
Govern del Partit Popular va incloure aquest projecte dins els
seus compromisos, amb la signatura d' un Protocol d’intencions
amb l’ajuntament del municipi per a l’ampliació de l’institut el
més aviat possible.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a revisar els llindars de renda i patrimoni per al dret
a una beca, seguint el recollit en els dictàmens a la
convocatòria de beques i ajudes a l'estudi aprovades i emeses
pel Consell Escolar de l'Estat, i adaptant-ho a les
circumstàncies de cada moment, i no computar en el límit
patrimonial familiar, fixat en 1.700€, les subvencions o
prestacions econòmiques concedides per les administracions
públiques que tinguin per finalitat atendre situacions de
necessitats socials puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.
Palma, a 24 de febrer de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Però pareix ser que el nou govern del pacte no ha prioritzat
aquesta demanda educativa. Tot i que el Pla d’infraestructures
presentat inclou la necessitat d’ampliar l’IES Binissalem, no
preveu expressament un compromís clar per al seu finançament
sinó que el deixa pendent d’un conveni o d'una aportació
externa sense concretar.
Tot i això, la realitat de Binissalem és que només disposa
d’un institut que cada vegada té més alumnes i amb unes
instal·lacions que han quedat obsoletes des de la seva
construcció. A aquest fet s’afegeix l’existència de sis aules
prefabricades o barracons i banys prefabricats per atendre la
massificació escolar indicada. Aquests barracons s’inunden
quan plou, com ha passat a dos d’ells el passat més de
desembre. Tres dels barracons no tenen el material necessari,
ni projector, ni ordinadors ni wifi, tot i que s’han reduït els
llibres per poder usar les noves tecnologies, i els mestres han de
dur el material de casa seva.
A més d’això, s’han incrementat les ràtios i la pressió
laboral sobre els docents assignats.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular sotmet al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei

Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3026/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a l'ampliació de l'Institut de
Binissalem, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
El Pla d’infraestructures educatives 2016-2023 presentat
per la Conselleria d’Educació del Govern balear no atén totes
les demandes de la comunitat educativa, ni de les associacions
de mares i pares ni de molts municipis de les nostres illes.
Algunes demandes que esperaven resposta aquesta legislatura
han quedat desplaçades a futurs compromisos de governs
posteriors i altres demandes no han estat incloses en el pla.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla d’infraestructures educatives
2016-2023 presentat el mes de desembre, per prioritzar
l’ampliació de l’Institut de Binissalem ja que és una necessitat
i una reivindicació del municipi.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de partida pressupostària dins l’any 2017
aquesta actuació i a agilitar els tràmits administratius necessaris
per poder iniciar la seva construcció el més aviat possible.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar la dotació del personal docent adscrit a
l’Institut de Binissalem, així com dels recursos materials i
tecnològics necessaris per a una ensenyament de qualitat,
conforme a les demandes de la comunitat educativa del
municipi.
Palma, a 21 de febrer de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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B)
RGE núm. 3027/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a deixar sense efectes
la retroactivitat en el pagament de l'augment de l'IVA del
10% al 21% de les empreses d'òptica, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
L’Agència Tributària ha anunciat recentment que les
empreses d’òptica d’arreu de l’Estat han de pagar de forma
retroactiva la pujada de l’IVA del 10% al 21% aprovada per la
Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la
Llei 37/1992, la Llei 20/1991, la Llei 38/1992 i la Llei
16/2013, de 29 d'octubre.
Segons la delegació balear del Col·legi Nacional d’Òptics,
a les Illes existeixen prop de 200 òptiques que es veurien
afectades per aquesta situació.
Entre els possibles efectes negatius, el sector destaca que,
en cas d’haver d’assumir sense previsió el pagament, aquest
suposaria un increment del preu final dels productes així com
la pèrdua de molts llocs de feina per a aquelles òptiques que no
puguin fer front a l’abonament de l’IVA retroactiu.
Per tot això El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent

El mes de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Sant
Joan de Labritja va aprovar per unanimitat la petició de la
creació d’un menjador escolar al municipi.
Aquesta petició és una demanda reiterada en innumerables
ocasions, fa dos anys que es reclama el menjador escolar per al
municipi de Labritja, ja que a dia d’avui les famílies del
municipi que necessiten aquest servei han d’anar a escoles fora
de Sant Joan.
El menjador escolar és una necessitat, les famílies han de
poder compaginar la seva vida laboral amb la cura dels seus
infants. Són molts els pares del municipi que treballen fins a les
15 h i que no poden recollir els fills a les 14 h, són molts els
que tenen un lloc de feina i una jornada laboral que obliga a
disposar del servei de menjador. Aquest servei és bàsic per
poder conciliar la vida familiar i laboral.
És l’administració educativa la que ha de treballar perquè
les famílies del municipi de Sant Joan de Labritja no estiguin
discriminades i puguin gaudir d’aquest servei, ja que és l’únic
municipi d’Eivissa sense aquesta prestació.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació del Govern de les Illes Balears a obrir un menjador
escolar a qualsevol CEIP del municipi de Sant Joan de Labritja
per al proper curs 2017-2018.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a deixar sense efectes la retroactivitat en el pagament de
l’augment de l’IVA del 10% al 21% de les empreses d'òptica.
Palma, a 14 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 3064/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a menjador escolar a Sant Joan de Labritja,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada pel procediment d'urgència davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la importància de
posar en funcionament el servei de menjador escolar a l'únic
municipi d'Eivissa que no gaudeix d'aquest servei, es fa
necessari i urgent que el Parlament es posicioni sobre
l'assumpte de què es tracta.
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Palma, a 21 de febrer de 2017
La diputada
Maria Tania Marí i Marí
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

D)
RGE núm. 3090/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a co-govern aeroportuari, davant la
Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Els aeroports de les Illes Balears són els més rendibles de
tot l’Estat, i generen més d’una quarta part dels beneficis de tot
l’ens de gestió dels aeroports espanyols AENA/Enaire, més de
200 milions d’euros només el 2016, una xifra molt superior a
allò que l’Estat destina al compliment del descompte de viatges
per a residents, i fins i tot superior a la inversió territorialitzada
a Balears a través dels Pressuposts Generals de l’Estat.
En aquest marc, i quan tothom és conscient que no podem
continuar batent rècords de turistes sense límit, la capacitat de
decisió que tenen les institucions autonòmiques, insulars i
locals és gairebé nul·la a pesar que els aeroports són una eina
estratègica tant a nivell de mobilitat com a nivell econòmic, per
a la nostra terra i els seus habitants. De fet, el que podria
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significar una notícia positiva, com és la rebaixa de les taxes
aeroportuàries anunciada pel nou ministre de Foment, perd tota
la seva potencialitat i utilitat quan els nostres representants
institucionals no poden decidir quin ha de ser l’objectiu ni la
modulació de les dites taxes, per tal de garantir que aquesta
rebaixa garanteixi una millor mobilitat per als residents o
serveixi per equilibrar i millorar el turisme; una situació que
empitjora amb el cas omís d’AENA/Enaire i el govern
d’Espanya als nombrosos pronunciaments del Parlament de les
Illes Balears i altres institucions d’arreu de la nostra comunitat
pel que fa a la necessària cogestió aeroportuària, recollida
també a l’article 32.15 del nostre Estatut.
La darrera jugada dels actuals gestors d’AENA/Enaire ha
estat anunciar una inversió important a l’aeroport de Palma
amb l’únic objectiu d’intensificar vols i passatgers i de fer més
caixa, sense tenir en compte les repercussions ni
mediambientals ni socials d’un projecte fet novament a
esquenes de la ciutadania illenca i de les seves institucions.

llei següent perquè sigui tramitada pel procediment d'urgència,
davant la Comissió d'Economia.
Motivació del procediment d'urgència: L'anunci d'aquesta
setmana per part del ministre de Foment de l'aprovació d'un
decret llei que liberalitzarà el sector de l'estiba.
El passat 11 de desembre de 2014, Brussel·les va fer
pública una sentència que considerava la fórmula de l'estiba
espanyola fora de la llei. Des d'aquell moment, Govern i
treballadors i treballadores van estar negociant. No obstant
això, el diàleg es va trencar de manera unilateral per part del
Govern, que va anunciar que aplicaria un decret llei per
regularitzar la liberalització del sector de l'estiba a l'Estat
espanyol.
La setmana passada el Govern central va fer marxa enrere
a l'aprovació d'aquest decret llei i els treballadors de l'estiba
van retirar el preavís de vaga que afectava els dies 20, 22 i 24
de febrer.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears:
1. Manifesta el seu rebuig més rotund a qualsevol inversió a
l’aeroport de Palma que impliqui incrementar la intensitat de
vols i de passatgers i per tant les emissions de gasos d’efecte
hivernacle.
2. Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a pactar amb el
Govern de les Illes Balears i els consells insulars els termes de
la rebaixa de les taxes aeroportuàries anunciada recentment.
3. Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a no dur
endavant cap actuació important als aeroports de les Illes
Balears que no compti amb el consens de les institucions locals.
4. Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a vetllar pels
drets dels treballadors i les treballadores dels diferents serveis
dels aeroports de les Illes Balears i a garantir que s’evitin
situacions d’explotació i precarietat.
5. Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire, en compliment
de l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a
avançar amb les nostres institucions de manera clara i decidida
cap al co-govern dels nostres aeroports, començant per decidir
sobre la reinversió d’almenys el 50% dels beneficis generats
pels aeroports del nostre territori en tot allò que tengui a veure
amb la reducció dels impactes negatius tant socials com
mediambientals generats per l’activitat turística.
Palma, a 23 de febrer de 2017
La diputada
Isabel M. Busquets i Hidalgo
El portaveu
David Abril i Hervás

E)
RGE núm. 3091/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a estibadors, davant la Comissió
d'Economia (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de

En l'actualitat, aquest conflicte ha quedat en un període
d'espera i ha generat, si és possible, encara més incertesa entre
els treballadors de l'estiba.
L’anunciat reial decret del ministre de la Serna, que pretén
liberalitzar el sector dels estibadors, pot acabar eliminant 6.200
llocs de feina a tota Espanya, més de 100 a Balears, dels quals
76 fan feina a Palma. Per aconseguir l’objectiu del Govern,
s’ha posat en marxa una campanya de demonització i descrèdit
cap al sector de l’estiba amb la intenció de condicionar l’opinió
pública que es té sobre uns treballadors que han aconseguit tots
els seus drets mitjançant la lluita sindical i obrera al llarg de
molts anys. Els estibadors del nostre estat i les nostres illes no
només són exemple de lluita i solidaritat obrera, sinó també
d’eficiència i efectivitat en tot el món.
Amb el reial decret anunciat pel govern es pretén un ERO
encobert pagat per l’Estat per eliminar aquesta professió i fer
que cada companyia pugui tenir el seu personal, la qual cosa
pot generar competitivitat a la baixa, rebaixant els drets
laborals de les persones que facin feina i fent que moltes
persones puguin perdre el seu treball. Els estibadors han
defensat en les diferents negociacions que ells volen complir la
sentència de la Unió Europea, però no d’aquesta manera.
La força i la solidaritat dels estibadors és exemple de lluita
dels treballadors a tot el món i el Govern espanyol pretén
acabar amb aquesta força.
Les condicions laborals dels estibadors no és fàcil. Gairebé
el 80% del seu sou depèn de la productivitat, i el seu conveni
permet que puguin ser informats una hora abans d’haver-se de
presentar al port a fer feina. Això comporta un compromís de
treball molt gran per a un servei que ha de poder dur-se a terme
els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. A més, no es pot
entendre la liberalització del sector, precisament, en un moment
de màxims històrics. L’objectiu de liberalització del sector no
només suposaria una pèrdua de llocs de feina, sinó també una
minva de les condicions laborals i una falta de seguretat als
ports, ja que els estibadors són persones que compten amb una
experiència laboral àmplia. Com va passar amb AENA,
liberalitzant un sector amb beneficis, només es pot tenir com a
finalitat precaritzar la professió i augmentar els beneficis de
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grans empreses. De fet, fons voltor com JP Morgan volen
guanyar doblers amb aquesta operació que extrauria els seus
guanys a costa de la rebaixa salarial i de les condicions de feina
de milers de persones.

En el cas dels animals exòtics, a més a més, s’agreuja
aquest problema ja que sense identificació no es poden depurar
responsabilitats si es produeix abandonament i invasió al mitjà
natural.

Per tot això, i per la importància estratègica d'un sector que
genera treball als ports de les nostres illes i sobre la base del
compromís per part de les institucions amb l'ocupació digna,
presentem, la següent

Un altre problema és el que suposa el transport il·legal de
cadells. Aquest fet suposa un perill potencial per a la salut
pública perquè la majoria d’aquests animals provenen de països
del centre i l’est d’Europa on anualment es reporten casos de
ràbia.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
no aprovar el decret anunciat pel Ministeri de Foment per
liberalitzar l’estiba i a adquirir el compromís que qualsevol
modificació normativa que afecti les condicions laborals de
l'estiba compti amb l'aprovació dels mateixos treballadors.
2. El Parlament de les Illes Balears vol donar suport als
treballadors i a les treballadores de l'estiba i especialment als
treballadors de Balears en les diferents accions que considerin
necessàries per defensar les condicions dels seus llocs de
treball.
Palma, a 23 de febrer de 2017
El diputat
Carlos Saura i León
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

F)
RGE núm. 3217/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a increment de
mesures de prevenció i control en animals de companyia i
exòtics, davant la Comissió de Salut.
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 pel
procediment d'urgència, davant la Comissió de Salut.
El Decret 21/2015, de 17 d’abril, pel qual es regulen les
mesures de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la
ràbia en animals i d’altres zoonosis en animals de companyia
en l’àmbit de les Illes Balears declara obligatòria la vacunació
contra la ràbia, a partir dels tres mesos d’edat, per a tots els
animals de l’espècie canina. No obstant això, en el cas dels
moixos i les fures la vacunació antiràbica és només
recomanable, però no obligatòria.
Aquest fet és sorprenent ja que els moixos i les fures poden
registrar una agressivitat important a través d'esgarrapades i
mossegades, i augmentar potencialment el risc de contagi.
Així mateix, segons el mateix decret, tampoc no és
obligatori el microxip en moixos, fures i espècies exòtiques.
Això comporta, d’una banda, múltiples problemes per a les
clíniques veterinàries amb els moixos trobats al carrer perquè
no poden localitzar els seus propietaris i, d’altra banda, creen
inseguretat jurídica significativa als professionals que es troben
davant un conflicte ètic de com actuar sense consentiment del
propietari.

En el mateix sentit, i per tal de millorar la seguretat, també
seria de vital importància tenir un registre informàtic
autonòmic, amb accés digital mitjançant certificat electrònic,
que reuneixi en la seva base de dades la informació del
microxip, la vacunació de l’animal, les malalties d’obligatòria
declaració i el seu control, com també els antecedents agressius
de l’animal. Aquest sistema suposaria un estalvi en temps i en
recursos humans i econòmics així com una major eficiència del
registre.
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 treballar per millorar la coordinació entre la
Conselleria de Salut i la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca pel que fa a la prevenció epidemiològica i
a la implantació de microxip als cans i moixos domèstics així
com a totes les espècies exòtiques.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la normativa pertinent, el Decret 21/2015,
de 17 d’abril, pel qual es regulen les mesures de control,
prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en animals i
d’altres zoonosis en animals de companyia en l’àmbit de les
Illes Balears per tal que la vacunació antiràbica sigui
obligatòria en cans, moixos i fures.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la normativa l’Ordre del Conseller
d’Agricultura, Comerç i Indústria, de 21 de maig de 1999, per
la qual es regula la identificació dels animals de companyia, de
manera que s’estengui l’obligació d’implantar microxip als
moixos domèstics i a totes les espècies exòtiques.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un registre telemàtic autonòmic que reuneixi en
la seva base de dades la informació del microxip, la vacunació
de l’animal, les malalties d’obligatòria declaració i el seu
control, així com també els antecedents agressius de l’animal.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure campanyes de control d’entrada d’animals
als ports i aeroports de les Illes Balears.
Palma, 24 de febrer de 2017
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Jaume Font i Barceló
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G)
RGE núm. 3226/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falta d'efectius de forces i cossos de seguretat de
l'Estat que pateixen les nostres illes, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Les Illes Balears són la destinació turística de milions de
persones que, fonamentalment, els mesos de temporada d'estiu
vénen a gaudir de les nostres illes. L'arribada de tots aquests
visitants suposa una entrada d'ingressos molt gran per a les
arques de l'Estat, a través de l'activitat econòmica que genera
la indústria turística.
Per tal de mantenir el motor econòmic que suposa el
turisme, és necessari que a més d'unes instal·lacions, uns
serveis i uns espais públics en bon estat, així com una oferta
turística ordenada i de qualitat, oferim per part de les
administracions públiques unes condicions òptimes de seguretat
al visitant, ja que quan no és així la tendència lògica i normal
és que busquin altres llocs per passar les vacances.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que el més aviat possible convoqui una reunió del ministre de
l'Interior amb els representants del Govern de les Illes Balears
per tractar els següents assumptes referits a la problemàtica de
falta d'efectius de forces i cossos de seguretat de l'Estat que
pateixen les nostres illes:
a) Augment dels efectius de Policia Nacional i Guàrdia
Civil a les Illes Balears respecte dels que s'hi han destinat els
darrers anys, tant de reforç en els mesos d'estiu com de dotació
fixa durant tots els mesos de l'any.
b) Augment del plus d'insularitat fins a arribar una quantitat
que compensi de manera efectiva el cost de destinació a les
Illes Balears per a les diferents forces i cossos de seguretat de
l'Estat.
c) Estudiar fórmules per oferir solucions d'allotjament a
policies i guàrdies civils que es destinen com a reforç a Eivissa
i Formentera durant els mesos de temporada d'estiu.
Palma, 24 de febrer de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

Afortunadament, les Illes Balears són una destinació segura
per al turista. No obstant això, des de fa uns anys s'ha agreujat
la problemàtica de la falta de Policia Nacional i Guàrdia Civil,
tal com s'ha manifestat públicament tant des del sector turístic
com per part de la població resident a través d'associacions
veïnals i altres.
Per les informacions de què disposam, sabem que aquests
reforços de forces i cossos de seguretat de l'Estat destinats a les
Illes Balears durant la temporada estival queden
majoritàriament a Mallorca, bàsicament per cobrir el servei a
l'Aeroport i de seguretat de la Casa Reial. Entenem que aquests
reforços són necessaris, però no són els únics punts i zones de
les Illes que tenen necessitats de major dotació policial durant
els mesos d'estiu i també durant la resta de l'any.
Ens trobam igualment que els membres de forces i cossos
de seguretat de l'Estat destinats permanentment a les Illes
Balears aprofiten els mesos d'estiu per agafar vacances, amb el
resultat final que durant els mesos d'estiu el nombre real
d'efectius pot arribar a ser menor a l'existent.
Respecte d'altres territoris insulars de l'Estat, les Illes
Canàries, hi ha una gran diferència en el plus que aquests
efectius reben en concepte d'insularitat, que arriba a la
diferència de sis a un. A això se li ha de sumar la gran dificultat
per trobar allotjament durant els mesos d'estiu, especialment a
Eivissa i Formentera, a causa dels elevats preus i la pressió
turística, la qual cosa converteix les nostres illes en una
destinació de treball rebutjada per part de policies i guàrdies
civils.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3031/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra.
Sandra Fernández i Herranz, sobre subvencions de 2011 de
l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat i
acorda que es trameti a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per
tal que aquesta decideixi sobre recaptar la compareixença
urgent de la Sra. Sandra Fernández i Herranz per tal d'informar
sobre les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Palma
durant l'any 2011 al qual desenvolupava la funció de regidora
de l'àrea de Benestar Social, subvencions que han estat objecte
d'auditoria per part de la Sindicatura de Comptes de la
comunitat autònoma i a la qual hi han detectat diverses
irregularitats.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
RGE núm. 3036/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, alcaldessa d'Alaior, sobre
llicència d'obres de l'Ajuntament d'Alaior aprovada en tres
dies a una societat de la Sra. Sugrañes.
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Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 16082/16.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat i
acorda que es trameti a la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals per tal que aquesta decideixi sobre recaptar la
compareixença de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
alcaldessa d'Alaior, per tal d'informar sobre el procediment dut
a terme per l'Ajuntament d'Alaior per aprovar en tres dies una
llicència d'obres a una societat de la mateixa Sra. Sugrañes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3088/17,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a creació d'una
subcomissió parlamentària al Congrés dels Diputats per a
l'elaboració d'una nova llei d'educació.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

C)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3046/17.

C)
RGE núm. 3093/17, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Baltasar
Picornell i Lladó, sobre la sanció imposada per delegació de
Govern en relació amb els incidents ocorreguts a Fornalutx
l'any 2016.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat i
acorda que es trameti a la Comissió de l'Estatut dels Diputats
i les Diputades per tal que aquesta decideixi sobre recaptar la
compareixença del Sr. Baltasar Picornell i Lladó per tal
d'informar sobre els fets que motivaren la sanció de 601 euros
per part de la Delegació del Govern en relació amb els
incidents ocorreguts a Fornalutx durant la celebració de la festa
del correbou d'aquesta localitat l'any 2016.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Declaració de Palma, inclosa a l'ordre del dia de la sessió
plenària de dia 28 de febrer de 2017, per la pregunta RGE núm.
3232/17, relativa a moratòria per al personal de l'Ibsalut.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la
Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa
legislativa popular a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, atès l'escrit RGE núm. 3233/17, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, acorda d'ampliar el termini per
a la presentació d'esmenes a la proposició de llei de què es
tracta fins a dia 24 de març d'enguany.

A)
Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 2474/17, de
règim patrimonial del matrimoni.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3087/17,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, i accepta la retirada de la proposició de llei esmentada.

Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4456

BOPIB núm. 86 - 3 de març de 2017
Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
3035/17, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant el qual es comunica que el diputat David Abril i
Hervás substituirà la diputada Margalida Capellà i Roig a la
comissió esmentada a l'enunciat.

D)
Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
3141/17, presentat pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual
informa de la seva renúncia al càrrec de secretari de la comissió
esmentada a l'enunciat.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
B)
Designació a la Ponència d'estudi per a la composició
dels membres del Ple del Consell Insular de Formentera.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
3063/17, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, mitjançant el qual es comunica de la designació
de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí a la ponència
esmentada a l'enunciat.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
3140/17, presentat pel diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual
informa de la seva renúncia al càrrec de secretari de la comissió
esmentada a l'enunciat.
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Nova composició dels tribunals qualificadors del
concurs oposició per proveir una plaça de lletrat i del
concurs oposició per proveir la plaça de cap del Servei de
Comunicació i Divulgació del Parlament de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2017, atesa la sol·licitud dels presidents dels
tribunals esmentats i ateses les vacants produïdes acorda de
nomenar els membres següents.
Al tribunal que ha de qualificar les proves corresponents a
la plaça de lletrat:
• Sra. Joana Aina Campomar i Orell com a presidenta suplent
• Sr. Miquel Vidal i Vidal com a vocal suplent
Al tribunal que ha de qualificar les proves corresponents a
la plaça de cap del Servei de Comunicació i Divulgació
Institucional:
• Sr. Vicenç Thomàs i Mulet com a president suplent
• Sra. Francisca Vidal i Riera com a vocal titular
• Sr. Miquel Vidal i Vidal com a vocal suplent
• Sr. Lluís Isern i Estela com a vocal suplent
• Sr. Antonio Fernández i Coca com a vocal suplent
En conseqüència, la nova composició dels dos tribunals és
la següent:
Tribunal que ha de qualificar les proves corresponents a
la plaça de lletrat
President
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet
Suplent: Sra. Joana Aina Campomar i Orell
Vocals
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan
Suplent: Sr. Miquel Vidal i Vidal
Sra. Joana Maria Servera i Martínez
Suplent: Sr. José Ramón Ahicart i Sanjosé
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Sr. Joan Oliver i Araujo
Suplent: Sra. Maria Ballester i Cardell
Sra. Esperança Munar i Pascual
Suplent: Lluís Isern i Estela
Secretària:
Sra. Catalina Palmer i Taura
Suplent: Jerónimo Martí i González

Tribunal que ha de qualificar les proves corresponents a
la plaça de cap del Servei de Comunicació i Divulgació
Presidenta
Sra. Joana Aina Campomar i Orell
Suplent: Sr. Vicenç Thomàs i Mulet
Vocals
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan
Suplent: Sr. Miquel Vidal i Vidal
Sra. Francisca Vidal i Riera
Suplent: Sr. Antonio Fernández i Coca
Sr. Miquel Monserrat i Bibiloni
Suplent: Lluís Isern i Estela
Secretària:
Sra. Catalina Palmer i Taura
Suplent: Jerónimo Martí i González
Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Atesa l’absència al Reglament del Parlament de les Illes
Balears de normes procedimentals suficients i clares per dur a
terme la revisió del Mandat marc a què es refereix la Llei
15/2010, aquesta presidència, d’acord amb el que preveu
l’article 33.2 del Reglament del Parlament, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa, en sessió de dia 22 de febrer de
2017, i de la Junta de Portaveus en sessió de dia 2 de març de
2017, es dicta la següent
Resolució reguladora del procediment per a la revisió del
Mandat marc previst a la
Llei 15/2010, de 22 de desembre,
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
1. La sol·licitud per a iniciar el procediment de revisió del
Mandat marc a què es refereix la Llei 15/2010 pot formular-la:
a) Un diputat o una diputada amb la signatura d’altres
quatre membres de la cambra.
b) Un grup parlamentari amb la sola signatura de la
persona que en sigui portaveu.
La sol·licitud d’iniciació del procediment de revisió haurà de
contenir la formulació expressa i degudament articulada
d’aquells articles o preceptes del Mandat marc a què es refereix
la Llei 15/2010, que hagin de ser objecte de supressió, de
modificació o d’addició. La sol·licitud de revisió expressarà les
raons que la justifiquen, mitjançant un preàmbul, i haurà d’anar
acompanyada dels antecedents que en resultin necessaris
perquè hom s’hi pugui pronunciar.
2. Exercitada la sol·licitud de revisió esmentada, la Mesa del
Parlament l’admetrà a tràmit, la qualificarà, n’ordenarà la
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
que se n’obri un termini de presentació d’esmenes de 15 dies i
que es tramiti davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals.

Ordre de Publicació
F)
Resolució de Presidència reguladora del procediment
per a la revisió del Mandat marc previst a la Llei 15/2010,
de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.
L’article 5 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears estableix que el
Parlament aprovarà un Mandat marc dirigit a l’esmentat ens
públic, en el qual s’establiran els objectius que ha d’aconseguir
el servei públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, d’acord
amb el que es determina a l’article 4 de la dita llei. La vigència
del Mandat marc és de 6 anys.
Per tal de donar compliment a aquesta previsió legal, el Ple
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d’abril de
2014, aprovà el corresponent Mandat marc, que fou publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears de 3 de maig de 2014
(BOIB núm. 60). Segon disposa l’article 4, “durant el seu
termini de vigència així com quan estigui en situació de
pròrroga, el Mandat marc pot ser revisat si així ho decideix el
Parlament de les Illes Balears. En la seva revisió se sol·licitarà
l’informe del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears”.

3. Un cop la Mesa de la Comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals hagi qualificat i admès a tràmit les esmenes
presentades, que en cap cas no podran ser de totalitat, es crearà
en el si de l’esmentada comissió una ponència que tendrà com
a missió, a la vista del text de la sol·licitud de revisió, de les
esmenes presentades i dels treballs i documents que es generin
al seu si, redactar-ne un informe.
4. La dita ponència tendrà un nombre de membres i una
distribució per grups parlamentaris igual a les ponències
legislatives.
Les decisions de la ponència s’ajustaran sempre al criteri del
vot ponderat, d’acord amb el previst a l’article 121.5 del
Reglament del Parlament.
Aquesta ponència nomenarà un coordinador o una
coordinadora. Les funcions d’aquest o aquesta seran les
determinades al Reglament del Parlament.
5. Per a la realització dels seus treballs, la ponència podrà
acordar celebrar compareixences, així com recaptar la
documentació que precisi del Govern i de l’EPRTVIB. També
podrà ordenar al servei de documentació del Parlament
l’elaboració d’un dossier documental sobre les matèries que
són objecte de revisió.
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6. La ponència, en el termini d’un mes, finalitzarà els seus
treballs mitjançant la redacció d’un informe que serà elevat a
la comissió per al seu debat i votació.
7. El debat en comissió començarà amb la intervenció dels
grups parlamentaris que hagin presentat esmenes, d’acord amb
el que preveu l’article 80 del Reglament. Finalitzat el debat, es
procedirà a la votació del text de la iniciativa de revisió i de les
esmenes presentades, i els acords adoptats s’incorporaran a un
dictamen.
8. Els grups parlamentaris, dins les quaranta-vuit hores
següents a la data de l’acabament del dictamen, en escrit
adreçat a la Presidència de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin que es posin
en coneixement del Consell de Direcció de l’EPRTVIB.
9. El dictamen de la comissió, signat pel president o la
presidenta i pel secretari o la secretària d’aquesta, es trametrà
a la Presidència del Parlament, per tal que per part d’aquesta es
recapti del Consell de Direcció de l’EPRTVIB l’informe a què
es refereix l’article 4 del Mandat marc del Parlament de les
Illes Balears a l’EPRTVIB, actualment vigent.
A aquests efectes, la presidència trametrà al Consell de
Direcció de l’EPRTVIB, el dictamen de la comissió, les
esmenes i els vots particulars respecte dels quals els grups
parlamentaris hagin manifestat la voluntat que siguin
comunicats, així com la resta de documentació utilitzada en la
tramitació parlamentària.
10. Rebut l’informe del Consell de Direcció de l’EPRTVIB o,
en qualsevol cas, transcorreguts 15 dies des de la petició
d’informe sense que aquest s’hagi tramès al Parlament, el
dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals
estarà en condicions de ser inclòs dins l’ordre del dia d’una
sessió plenària, per al seu debat i votació.
Tan aviat com es rebi al Parlament l’informe del Consell de
Direcció de l’EPRTVIB, aquest es comunicarà als grups
parlamentaris de la cambra. En el supòsit que l’informe fes
objeccions al text del dictamen, aquest, juntament amb les
objeccions fetes serà tramès de bell nou a la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals, que emetrà un nou
dictamen si ho creu pertinent. En aquest cas, la Mesa del
Parlament de les Illes Balears ordenarà que s’obri un termini
mínim de 8 dies perquè s’hi puguin presentar esmenes
exclusivament relatives a les observacions o objeccions
contingudes a l’informe del Consell de Direcció de
l’EPRTVIB.
11. El dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals se sotmetrà al debat i la votació del Ple del Parlament,
sense que hi càpiguen en aquesta fase ni la presentació ni el
manteniment d’esmenes ni vots particulars. El debat plenari es
farà seguint les normes reglamentàries d’un debat ordinari. El
conjunt del text de la proposta de mandat marc serà sotmès a
una sola votació. El debat podrà començar per la presentació
del dictamen per part d’un diputat o una diputada de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, si aquesta així
ho hagués acordat, que haurà de limitar-se a retre’n compte a
la cambra perquè aquesta prengui la coneixença i la il·lustració

degudes de les actuacions i dels motius inspiradors del
dictamen formulat.
12. La revisió del Mandat marc aprovada pel Ple del Parlament
serà publicada al BOPIB i al BOIB.
Palma, 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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