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V) RGE núm. 5683/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
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AF) RGE núm. 5694/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5405/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractacions de personal Liquid
Media, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4819

B) RGE núm. 5428/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment per illes dels
recursos destinats el 2016 a les productores, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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C) RGE núm. 5429/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost destinat als
programes decidits per l'actuació direcció d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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D) RGE núm. 5430/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció del
personal dels serveis informatius, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4819

E) RGE núm. 5431/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat de recepció dels
canals catalans, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4819

F) RGE núm. 5436/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de transició dels
treballadors d'informatius subrogats, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4820

G) RGE núm. 5437/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per a les línies mestres
de la nova programació d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4820

H) RGE núm. 5438/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració que es pugui
sintonitzar IB3 televisió a Catalunya, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4820

I) RGE núm. 5451/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Liquid Media,
davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4820
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J) RGE núm. 5452/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a criteris de
programació, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4820

K) RGE núm. 5465/17, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a instruments per
garantir el servei públic davant dels conflictes laborals, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes
Balears. 4820

L) RGE núm. 5471/17, del diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programació infantil
i juvenil, davant la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4821

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5368/17, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a regulació urgent dels habitatges a preu
taxat, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 4821

B) RGE núm. 5369/17, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a lluita contra l'ocupació il·legal
d'habitatges, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 4821

C) RGE núm. 5384/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a manteniment de l'actual seu de
l'Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici d'equipament públic, davant la Comissió ^de Cultura, Educació i Esports.

4822

D) RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura del servei d'informatius de l'Ens Radiotelevisió de les Illes
Balears a l'illa de Formentera, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 4822

E) RGE núm. 5413/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per afavorir l'accés a l'habitatge a l'illa de Formentera, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 4823

F) RGE núm. 5414/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial de
Seguretat Social dels cuidadors no professionals de persones en situació de dependència i l'ingrés de la seva corresponent cotització
a càrrec exclusiu de l'Estat, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. 4824

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 12547/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inspeccions a empreses de lloguer turístic. 4825

B) A les Preguntes RGE núm. 14657/16 a 14668/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a consultes presencial, telemàtiques i telefòniques ateses a l'oficina de l'IBAVI a Eivissa, a Mallorca, a Menorca i a Formentera.

4825

C) A les Preguntes RGE núm. 14669/16 a 14676/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a línies d'ajudes al lloguer ofertes i ajudes al lloguer atorgades a l'oficina de l'IBAVI a Eivissa, a Mallorca, a Menorca i a
Formentera. 4826

D) A les Preguntes RGE núm. 14697/16 a 14701/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a concepte d'ingressos suficients, arrendataris amb ingressos suficients a Eivissa, Menorca, Formentera i Mallorca. 4826

E) A les Preguntes RGE núm. 14702/16 i 14703/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a activitats ilAlegals a habitatges en règim de lloguer social arrendats per l'Ibavi (I i II). 4827

F) A les Preguntes RGE núm. 14704/16 a 14711/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a morositat dels habitatges en règim de lloguer social de l'Ibavi, a major impagament de la renda a habitatges en règim de
lloguer social, a índex mitjà de morositat dels habitatges en règim del lloguer social de l’IBAVI i a quantes mensualitats arriba el major
impagament de la renda en habitatges en règim de lloguer social de l’IBAVI a Formentera, Mallorca, Menorca i Eivissa. 4827

G) A les Preguntes RGE núm. 14712/16 a 14715/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a procediments judicials promoguts pels govern de cadascuna de les Illes per recuperar habitatges en règim de lloguer social.

4827

H) A les Preguntes RGE núm. 14718/16 a 14721/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a persones inscrites en el Registre públic de demandats d'habitatge protegits per obtenir habitatge a Eivissa, a Menorca, a
Mallorca i a Formentera. 4827
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I) A les Preguntes RGE núm. 15034/16 i 15035/16, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a colAlaboracions 1 i 2. 4827

J) A la Pregunta RGE núm. 15449/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a relació dels pagaments realitzats de la partida per publicitat institucional del pressupost de 2015. 4828

K) A la Pregunta RGE núm. 15450/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a pagaments per publicitat institucional (II). 4829

L) A la Pregunta RGE núm. 15525/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
metres cúbics d'aigua dessalada que Abaqua subministra a Algaida. 4830

M) A la Pregunta RGE núm. 15746/16, presentada per la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empreses que han obtingut contractes externs. 4830

N) A la Pregunta RGE núm. 16919/16, presentada per la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
protocol davant els matrimonis forçats a les Illes Balears. 4830

O) A la Pregunta RGE núm. 17296/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa durant el 2015.     

4830

P) A la Pregunta RGE núm. 17298/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears durant el 2015. 4831

Q) A les Preguntes RGE núm. 17306/16 i 17376/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes
Balears durant el 2015 i el 2016. 4831

R) A la Pregunta RGE núm. 17310/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial durant el 2015.

4831

S) A la Pregunta RGE núm. 17313/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Delegació del Govern de les Illes balears per a l'Institut Ramon
Llull durant el 2015. 4831

T) A les Preguntes RGE núm. 17317/16 i 17387/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears
durant el 2015 i el 2016. 4831

U) A les Preguntes RGE núm. 17319/16 i 17389/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Escola Balear d'Administració Pública durant el 2015
i el 2016. 4831

V) A les Preguntes RGE núm. 17322/16 i 17392/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació BIT durant el 2015 i el 2016. 4831

W) A la Pregunta RGE núm. 17323/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears durant el 2015. 4832

X) A la Pregunta RGE núm. 17330/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Santuari de Lluc durant el 2015. 4832

Y) A les Preguntes RGE núm. 17331/16 i 17401/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes
Balears durant el 2015 i el 2016. 4832

Z) A les Preguntes RGE núm. 17339/16 i 17409/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut d'Estadística de les Illes Balears durant el 2015
i el 2016. 4832
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AA) A les Preguntes RGE núm. 17346/16 i 17416/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Multimèdia de les Illes Balears durant el 2015 i el 2016.

4833

AB) A la Pregunta RGE núm. 17380/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci serra de Tramuntana Patrimoni Mundial durant el 2016.

4833

AC) A la Pregunta RGE núm. 17395/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2016. 4833

AD) A la Pregunta RGE núm. 17400/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Santuari de Lluc durant el 2016. 4833

AE) A la Pregunta RGE núm. 17406/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut Balear de la Dona durant el 2016. 4833

AF) A la Pregunta RGE núm. 17417/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Oficina Balears a BrusselAles durant el 2016. 4833

AG) A la Pregunta RGE núm. 17418/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Oficina de defensa dels Drets del Menor durant el 2016. 4834

AH) A la Pregunta RGE núm. 17423/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears durant el 2016. 4834

AI) A la Pregunta RGE núm. 17424/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Serveis de Millora Agrària i Pesquera durant el 2016. 4834

AJ) A la Pregunta RGE núm. 17520/16, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a casos de defunció de persones desplaçades per rebre assistència sanitària a centres ubicats fora de l’àrea de salut de la seva localitat.

4834

AK) A la Pregunta RGE núm. 17521/16, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a trasllat de persones difuntes que s’hagin desplaçat fora de l’àrea de salut de la seva localitat. 4834

AL) A la Pregunta RGE núm. 17893/16, presentada per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a ambulàncies. 4834

AM) A la Pregunta RGE núm. 26/17, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a I+D+I.
4835

AN) A la Pregunta RGE núm. 27/17, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a I+D+I
del sector privat. 4837

AO) A les Preguntes RGE núm. 29/17 a 32/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a import de les operacions comunicat a l'Administració General de l'Estat de serveis socials, d'educació, de sanitat i de la resta
el mes de desembre. 4837

AP) A la Pregunta RGE núm. 33/17, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a import d'operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de desembre. 4837

AQ) A les Preguntes RGE núm. 34/17 a 59/17 i 71/17 a 78/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de gener de 2017 amb tots els ajuntaments de les Illes
Balears. 4837

AR) A les Preguntes RGE núm. 79/17 a 111/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de gener de 2017 amb tots els ajuntaments de les Illes Balears. 4837

AS) A les Preguntes RGE núm. 60/17 a 63/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars,  gener. 4837

AT) A les Preguntes RGE núm. 64/17 a 67/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a pagaments pendents als consells insulars,  gener. 4838
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AU) A les Preguntes RGE núm. 68/17 a 70/17 i 112/17 a 120/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos ajuntaments a 1 de gener de 2017. 4838

AV) A les Preguntes RGE núm. 121/17 a 142/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos ajuntaments a 1 de gener de 2017. 4838

AW) A la Pregunta RGE núm. 137/17, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de gener de 2017. 4838

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5345/17, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Cultura,
Participació i Esports, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern. 4838

B) RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la directora general
de Turisme de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre el resultat de les denúncies, reclamacions o per via d'ofici, registrades
en turisme d'habitatges de vacances ilAlegals i de plurifamiliars des de 2012 a 2016, així com els expedients oberts i les diligències fetes
durant aquest període. 4839

C) RGE núm. 5373/17, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,
sobre les directrius generals de l'acció de govern, d'acord amb el programa polític del Govern, que desenvoluparà en les noves àrees
de responsabilitat atribuïdes a la seva conselleria pel Decret 9/2017, de 7 d'abril. 4839

D) RGE núm. 5506/17, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,
sobre el desenvolupament de les accions d'impuls normatiu i d'execució de les polítiques LGTBI en compliment de la Llei 8/2016, de
30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia. 4839

E) RGE núm. 5507/17, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller d'Educació
i Universitat, sobre el Pla de millora dels estudis de mestre d'educació infantil i primària. 4839

F) RGE núm. 5508/17, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, sobre la seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma. 4839

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5459/17. 4839

B) Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5377/17 i 5382/17. 4840

C) Criteri favorable i conformitat del Govern de les Illes Balears respecte de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm.
4500/17. 4840

D) Rectificació dels grups proposants de la Proposició de llei RGE núm. 4582/17, de memòria democràtica de les Illes Balears.
4840

E) Criteri favorable i conformitat del Govern de les Illes Balears respecte de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm.
4582/17. 4840

F) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17
de maig, d'estadística de les Illes Balears. 4840

G) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears. 4840

H) Tramitació davant Ple i per urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 4368/17, contra la transfòbia i les expressions d’odi
contra les persones. 4841
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4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió d'Economia. 4841

B) Substitucions a diverses comissions de membres del Grup Parlamentari Popular. 4841

C) Anunci de licitació per a l’adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i integració dels equips de producció del
senyal institucional de les sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears. 4841
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2017, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4220/17, relativa a política general del Govern en
relació amb les comissions o els grups de treball
sociosanitaris, amb les esmenes RGE núm. 4456/17, 4458/17
i 4457/17, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear grups de treball d’anàlisi i assessorament en
l’elaboració dels diferents plans d’usos sociosanitaris, en
relació amb els projectes sociosanitaris de salut que es
desenvolupin a cada una de les illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar els diferents projectes econòmics
d’inversions i de recursos sociosanitaris, i en salut mental, si
escau, per a totes les àrees sanitàries de les Illes Balears, dins
el Pla de cronicitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar el procés de participació a tots els nivells
iniciat en relació amb el nou Son Dureta, per tal d’elaborar,
entre altres, el corresponent estudi de mobilitat.

A la seu del Parlament, 4 d'abril de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de març de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1671/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l'abandonament de la política cultural
de l'IEB.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la

consellera de Transparència, Cultura i Esports. Hi hagué torn
de rèplica i de contrarèplica.

Palma, a 26 d'abril 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 28
de març de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 4297/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Hospital
de Can Misses, que contestà la consellera de Salut.

B) RGE núm. 4303/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació
amb l'augment del frau detectat en el turisme britànic a les Illes
Balears, que contestà el vicepresident i conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme.

C) RGE núm. 4295/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a PAC de
S'Escorxador, que contestà la consellera de Salut.

D) RGE núm. 4300/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
l'oficina del SOIB a Eivissa, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.

E) RGE núm. 4308/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a personal d'ambulàncies,
que contestà la consellera de Salut.

F) RGE núm. 4296/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Arxiu del
Regne de Mallorca, que contestà la consellera de
Transparència, Cultura i Esports.

G) RGE núm. 4304/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a escoleta de Son Espases,
que contestà la consellera de Salut.

H) RGE núm. 4301/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou règim especial
per a les Illes Balears, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

I) RGE núm. 4302/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Oficina contra la
corrupció, que contestà la consellera de Transparència, Cultura
i Esports.

J) RGE núm. 4298/17, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inundacions

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704456
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704458
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704457
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=70
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-089.pdf#page=27
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al Pla de Sant Jordi, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

K) RGE núm. 4292/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a l'Observatori de Costitx, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

L) RGE núm. 4446/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a places hoteleres a les Illes Balears, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

M) RGE núm. 4306/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redistribució de
la riquesa, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional sobre el compliment de la

Sentència del Tribunal de Justícia Europeu sobre el Sàhara
Occidental.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de març de 2017, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre el compliment de la sentència del Tribunal de

Justícia Europeu sobre el Sàhara Occidental

El Parlament de les Illes Balears s’ha assabentat que el 21
de desembre de 2016 el Tribunal de Justícia Europeu va fallar
que el Sàhara occidental no forma part del regne del Marroc, la
qual cosa significa que cap acord comercial entre la Unió
Europea i el Marroc no és aplicable al Sàhara occidental, i que
no es pot establir cap activitat comercial ni l’exportació dels
recursos naturals del Sàhara occidental sense el consentiment
del poble sahrauí.

Donat que aquesta sentència és d’obligat compliment per
part de les autoritats europees i estatals i, per tant, és el seu
deure respectar-la i donar-la a conèixer a la ciutadania per a la
seva correcta aplicació.

Donat que, segons la Resolució 2285 del Consell de
Seguretat de l’ONU d’abril de 2016, la consecució d’una
solució política i la millora de la cooperació entre els estats del
Magrib contribuirà a l’estabilitat i la seguretat de la regió.

Donat que com a resultat del violent conflicte armat que va
seguir a la invasió marroquina del territori el 1976 gran part de
la població es va exiliar a Algèria, on viuen com a refugiats en
els campaments de Tinduf fins a la data d’avui.

Donat que el 26 de febrer de 1976 Espanya va posar fi a la
seva presència en el territori del Sàhara occidental deixant
inconclús el procés de descolonització que ja es tramitava dins
el marc de l’ONU, tot i confirmant que l’Estat espanyol té una
responsabilitat històrica, jurídica i moral amb el poble sahrauí.

El Ple del Parlament de les Illes Balears:

Primer. Reclama que es respecti i es compleixi la sentència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre
de 2016, on s’estableix que els acords d’associació i
liberalització entre el Marroc i la Unió Europea no són
d’aplicació en el territori dels Sàhara occidental.

Segon. Expressa la seva preocupació per l’explotació dels
recursos naturals del Sàhara occidental per part de companyies
europees, la qual cosa entra en contradicció amb el dret
internacional europeu. Davant això, és la nostra obligació
insistir i recordar la il·legalitat de qualsevol activitat comercial
en el territori del Sàhara occidental sense el consentiment del
poble sahrauí.

Tercer. Fa una crida a les companyies europees, espanyoles
i balears per tal que actuïn de conformitat amb el dret
internacional i europeu, de manera que no desenvolupin
activitats que puguin afavorir la perpetuació de l’ocupació
marroquina del Sàhara occidental: l’explotació dels seus
recursos naturals, com per exemple les activitats de pesca,
agricultura, extracció de fosfats i arena, o energies renovables.

Quart. Reclama a totes les autoritats espanyoles
implementar la legislació vigent en base a la recent sentència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 4057/17 i 4293/17.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de març de 2017, quedarem ajornades les preguntes
esmentades, presentades pels diputats David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relatives a contaminació al Parc Natural de l'Albufera
de Mallorca i a parcel·la mínima per a la construcció en sòl
rústic, atesa la petició del Govern mitjançant els escrits RGE
núm. 4407/17 i 4408/17.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 4305/17.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de març de 2017,decaigué la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a òrgan per a la resolució de les
reclamacions en matèria d'accés as la informació pública, atesa
l'absència del diputat esmentat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

2906/17, de protecció de la mar Mediterrània sota la
jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir
l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres
substàncies minerals.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2017, després d'una intervenció per part de
cadascun dels grups parlamentaris de la cambra, prengué en
consideració la proposició de llei esmentada, presentada pels
Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Popular, Socialista,
Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS
per Menorca i Mixt.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de març de 2017, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3877/17,
relativa a corredor de la Mediterrània, amb les esmenes RGE
núm. 4560/17, 4561/17, 4562/17, 4563/17 i 4564/17, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu compromís
decidit amb l'impuls del Corredor Mediterrani com a
infraestructura de transport estratègica per a Espanya.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a contemplar el desenvolupament del Corredor Mediterrani en
el Pacte Nacional sobre les Infraestructures i Transports, i que
el Ministeri de Foment, en compliment del que es disposa a la
vigent Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari,
presenti en el termini màxim d'un any una Estratègia Indicativa
del Desenvolupament, Manteniment i Renovació de la
Infraestructura Ferroviària de competència estatal, en forma
adequada als serveix i objectius previstos, amb un calendari de
fites anuals i pressupostari plurianual fins a la seva finalització
el 2025.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a reforçar les competències de l'Oficina Nacional d'Avaluació
(ONE), dotant-la d'una unitat específica encarregada de
l'impuls, la supervisió, el seguiment i el control de tots els
projectes d'infraestructures el finançament de les quals hagi de
ser aprovat pel Consell de Ministres. En particular, l'Oficina
Nacional d'Avaluació emetrà informe previ i preceptiu
d'avaluació de la rendibilitat socioeconòmica dels projectes
d'infraestructures promoguts pel Ministeri de Foment, amb la
finalitat de promoure la transparència, la imparcialitat,
l’eficiència i la racionalitat de la política d'infraestructures i la
seva planificació a partir de criteris preferentment tècnics i no
exclusivament polítics.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a considerar de manera urgent l'estudi de l'ordre de prioritats a
establir en les actuacions del Corredor perquè aquestes avancin
cap a la reducció del temps de viatge i incrementin la capacitat
efectiva de transport de persones i, amb especial atenció, de
mercaderies, consensuant-les amb els governs de les comunitats
autònomes afectades, incloent el de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern d'Espanya
a actuar davant la Unió Europea perquè les Illes Balears siguin
incloses en el Corredor Mediterrani i es converteixin, en
conseqüència, en un punt clau de trànsit en aquest corredor
marítim, considerant aquesta iniciativa una mesura
imprescindible perquè les infraestructures de cadascuna de les
illes puguin prestar els seus serveis amb la qualitat i l’eficiència
exigibles, a partir d'inversions provinents de la Unió Europea.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a establir una justa compensació dels costos derivats de la
insularitat que permetin a les Illes Balears un accés en les
millors condicions possibles a les infraestructures del corredor,
perquè la cohesió i la igualtat d'oportunitats dels ciutadans i les
ciutadanes de totes les comunitats autònomes sigui una realitat.

7. El Parlament de les Illes Balears -d'acord amb el punt
anterior- insta el Govern d'Espanya a consensuar de manera
urgent amb el Govern de les Illes Balears, els consells insulars
i les entitats econòmiques i socials més representatives de
cadascuna de les Illes Balears, les mesures necessàries per
garantir de manera eficient i suficient (respecte de rutes,
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freqüències, horaris, tarifes, taxes i nòlits com la capacitat de
càrrega de mercaderies, vehicles i persones) les connexions
marítimes de Mallorca, Menorca, Formentera i Eivissa amb els
ports de les comunitats autònomes mediterrànies de l'Estat
espanyol que es considerin estratègics per a les Illes Balears. Es
tracta de garantir la competitivitat de l’economia de les Illes
Balears, el dret a la mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes i de
fer efectiva la connexió (que no sigui per via indirecta) de les
Illes Balears a la xarxa ferroviària de l'Estat espanyol i la futura
relació, a través del Corredor Mediterrani, al sistema europeu
de comunicacions per tren.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a negociar i consensuar amb el Govern de les Illes Balears un
règim especial insular -d'acord amb la disposició addicional
sisena de l’Estatut d'Autonomia- que, entre altres mesures,
garanteixi i faci efectiu, d'una manera estable i perdurable, el
que s'estableix en els punts 6 i 7 d'aquesta proposició no de llei,
així com totes aquelles iniciatives de caràcter fiscal que
garanteixin la competitivitat de les empreses de les Illes
Balears, afavorint que les oportunitats i el preu de transport no
penalitzin la seva capacitat d'operar davant els mercats
potencials en igualtat d'oportunitats de les empreses radicades
al territori peninsular de l'Estat espanyol.

A la seu del Parlament, 4 d'abril de 2017
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Enrique Casanova i Peiro

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2559/17, relativa a increment de les pensions, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a recuperar i garantir el poder adquisitiu de les pensions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a augmentar la quantia de les pensions mínimes tal i com
marquen els paràmetres del Conveni 102 de l’OIT.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a estendre la cobertura i les quanties de la prestació no
contributiva per fill a càrrec a totes les famílies sota el llindar
de la pobresa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a recuperar la mesura contemplada a la Llei 27/2011
d’incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que
no rebin altra pensió pública fins arribar al 60%.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a implantar de manera progressiva permisos de paternitat iguals
i intransferibles.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a reconèixer un bo de dos anys de cotització per cada fill
(nascut o adoptat) a efectes del càlcul de les pensions.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Govern de les Illes Balears a aplicar mesures d’acció
positiva als treballadors i a les treballadores balears afectats per
contractes temporals, la parcialitat i la discontinuïtat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a aplicar mesures d’acció positiva per a les pensions de
jubilació de les dones treballadores, fins que les diferencies
salarials entre homes i dones es mantinguin per damunt del 5%.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar mesures contra les desigualtats salarials
pactades amb els agents socials i a fer un seguiment exhaustiu
de les clàusules socials d’igualtat de gènere en el marc de la
comissió de seguiment.

A la seu del Parlament, 6 d'abril de 2017
La secretària de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1917/17, relativa a projecte pilot de concessió de
microcrèdits per l'autoocupació i l'empreniment adreçat a
col·lectius vulnerables, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un projecte pilot de concessió de
microcrèdits per a l’autoocupació i l’emprenedoria adreçat a
persones i grups de col·lectius vulnerables, i altres persones i
col·lectius que impulsin l’economia social com per exemple
cooperatives, societats laborals, etc.

A la seu del Parlament, 6 d'abril de 2017
La secretària de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió:
Sílvia Cano i Juan.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 30 de març de 2017, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 3343/17, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a repartiment del fons de
participació institucional, amb el resultat següent: vots emesos
13, vots a favor 3, vots en contra 6 i abstencions 4.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril de
2017, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2478/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a depuradores de Menorca,
amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en
contra 8 i abstencions 0.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril de 2017, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 2926/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l'educació infantil de
primer cicle a les Illes Balears, amb el resultat següent: vots
emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril de 2017, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 3026/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta per a l'ampliació de
l'Institut de Binissalem, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i

abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 12, vots a favor 4, vots en contra 7 i

abstencions 1.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Del Sr. Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de la

CAIB, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre el
Pla Estratègic de la Sindicatura de Comptes 2017-2020
(RGE núm. 2316/17 i 2567/17).

A la Comissió d'Hisenda i Pressupost del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de març de 2017, tengué lloc
la compareixença del Sr. Síndic Major de Comptes de la CAIB,
qui, acompanyat de dos síndics i de la secretària general,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
De la Sra. Mercè Llagostera i el Sr. Francisco

Campoamor, davant la Comissió de Salut, sobre el Pla de
treball de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs
socials de cànnabis (CSC) i l'ús terapèutic  del cànnabis.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 d'abril de 2017, tengué lloc la compareixença
de la Sra. Mercè Llagostera i Pagès, responsable de l'Estratègia
Balear de Cures Pal·liatives, i del Sr. Francisco Campoamor i
Landín, farmacòleg clínic de l'Hospital Universitari de Son
Espases, els quals informaren sobre el tema indicat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Del Sr. Angel C. Navarro i Sánchez, davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre l'objecte
d'estudi de la Ponència en relació amb la composició del Ple
del Consell Insular de Formentera.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'abril de
2017, tengué lloc la compareixença del Sr. Ángel C. Navarro
i Sánchez, secretari habilitat nacional del Consell Insular de
Formentera i professor associat de dret administratiu de la UIB,
qui informà sobre el tema indicat.
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Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Del Sr. Avel·lí Blasco i Esteve, davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre l'objecte
d'estudi de la Ponència en relació amb la composició del Ple
del Consell Insular de Formentera.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'abril de
2017, tengué lloc la compareixença del Sr. Avel·lí Blasco i
Esteve, catedràtic de dret administratiu de la UIB, qui informà
sobre el tema indicat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat de l'escrit RGE núm. 17829/16, de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
ILles Balears, en sessió de dia 28 de març de 2017, es debaté
l'escrit esmentat, mitjançant es trameteren els informes 126 a
129/2016, dels comptes generals dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponents
a l'exercici de 2014.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

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

2320/17, de cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis
i Navegació de les Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de març de
2017, procedí a elaborar el dictamen del projecte de llei
esmentat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Acord de recaptar la presència del conseller de

Territori, Energia i Mobilitat per tal de dur a terme una
compareixença urgent sobre les negociacions dels darrers
mesos amb el Ministeri de Foment per fer possible la tarifa
plana en els vols interinsulars (RGE núm. 4195/17).

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de març de 2017, s'aprovà per
unanimitat l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari
Mixt.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
No-compareixença del Sr. Miquel Vidal i Vidal, davant

la Comissió d'Hisenda, sobre la campanya electoral de 2007
(RGE núm. 659/17).

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'abril de 2017, atès l'escrit
RGE núm. 4669/17, presentat pel Sr. Miquel Vidal i Vidal,
mitjançant el qual comunica que no assistirà a la comissió i
després d'una intervenció dels portaveus, no se substancià la
compareixença esmentada.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

E)
Acord de recaptar la presència del president de

l'Autoritat portuària de les Illes Balears sobre el projecte
d'ampliació de la dàrsena del Port d'Alcúdia (RGE núm.
10691/16).

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial 
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril de
2017, s'aprovà per unanimitat l'escrit esmentat, presentat pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'abril de 2017, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 5402/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general, en matèria d'educació, del
Govern en relació amb la intervenció en xerrades
educatives a centres escolars de les Illes Balears de diverses
persones que han causat alarma social.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
i concretament el conseller d'Educació i Universitat, ateses les
recents intervencions a xerrades educatives a diferents centres
educatius de les Illes Balears de persones que han causat
alarma social i interessats a conèixer quins valors pretenen
transmetre aquests centres educatius amb aquestes actuacions,
sobre la política general en matèria d'educació pel que fa a la
intervenció en xerrades educatives en els centres escolars de les
Illes Balears de diverses persones que han causat alarmar
social.

Palma, a 11 d'abril de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'abril de 2017, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 5403/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a situació dels plans d'igualtat del personal empleat
públic docent i estatutari de l'administració autonòmica,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1673/17.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari 
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1673/17, relativa a situació dels plans d'igualtat del personal

empleat públic docent i estatutari de l'administració
autonòmica, la moció següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, abans del final del proper mes de juliol, la
diagnosi d'igualtat i, abans de final del present any, els
corresponents plans d'igualtat del sector docent, del sector
estatutari del Servei de Salut i de les entitats públiques incloses
a la primera fase del sector públic instrumental.

Palma, a 18 d'abril de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'abril de 2017, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 5377/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de
transparència en els procediments de contractació.

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

Pensen prendre noves mesures de transparència en els
procediments de contractació pública que es duguin a terme per
part del Govern?

Palma, a 12 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 5381/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació
de la zona d'hostatge per a pacients i acompanyants a Son
Espases.

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.
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En quina situació es troba la construcció de la zona
d'hostatge per a pacients i acompanyants a Son Espases?

Palma, a 4 d'abril de 2017
El diputat
Nel Martí i Llufriu

C)
RGE núm. 5382/17, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
materialització del Pacte educatiu.

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

Com i amb quin calendari pensa el Govern materialitzar el
contingut del document per al Pacte educatiu aprovat pel
Consell Escolar de les Illes Balears?

Palma, a 11 d'abril de 2017
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 5409/17, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a regulació dels cotxes de lloguer.

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.

Després de quasi dos anys de govern, què pensa fer davant
els incompliments de regular les empreses de cotxes de
lloguer?

Palma, a 18 d'abril de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 5410/17, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a renúncia d'herències.

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

A què atribueix el Govern l'increment de renúncies a
herències?

Palma, a 18 d'abril de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 5422/17, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
de les direccions generals de Salut Pública i de Farmàcia.

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

Consellera, podria explicar les actuacions que realitzà la
Conselleria de Salut a través de la Direcció General de Salut
Pública i de la Direcció General de Farmàcia després de la
renúncia que realitzà la cap del Servei d'Oncologia de l'HUSE
sobre la comercialització fraudulenta d'un fals remei curatiu del
càncer?

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

G)
RGE núm. 5441/17, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a refugiats.

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

Saben si s'està realitzant correctament el procés d'acolliment
i integració envers els refugiats?

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

H)
RGE núm. 5442/17, del diputat David Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
contaminació del Parc Natural de S'Albufera de Mallorca.

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

Com pensa el Govern revertir la greu situació de
contaminació que continua patint el Parc Natural de S'Albufera
de Mallorca?
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Palma, a 20 d'abril de 2017
El diputat
David Martínez i Pablo

I)
RGE núm. 5443/17, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a spin-off de la Universitat de les Illes Balears.

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

Quins controls, considera el Govern que ha de tenir la
Universitat de les Illes Balears sobre les seves spin-off per
evitar casos com Minerval?

Palma, a 20 d'abril de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

J)
RGE núm. 5453/17, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal
SEPAP.

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

Quins motius han portat al Govern a eliminar el Servei de
Promoció de l'Autonomia Personal SEPAP?

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

K)
RGE núm. 5454/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les
nòmines dels treballadors de l'empresa KLE.

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

Sra. Consellera de Salut, per quina raó continuen sense
cobrar els treballadors i les treballadores de l'empresa KLE,
concessionària del servei de neteja dels hospitals Son Llàtzer
i Joan March?

Palma, a 19 d'abril de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

L)
RGE núm. 5455/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a enganys als
ciutadans de les Illes Balears.

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

Considera el Sr. Vicepresident que els ciutadans de les Illes
Balears tenen motius per sentir-se enganats per vostè?

Palma, a 19 d'abril de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

M)
RGE núm. 5456/17, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a motius
per contractar amb l'empresa del Sr. Jaume Garau.

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

Quins són els motius pels quals el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca va donar instruccions per
contractar amb l'empresa del Sr. Jaume Garau?

Palma, a 19 d'abril de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

N)
RGE núm. 5457/17, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del Pla antifrau.

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del Pla
antifrau que es va aplicar l'any 2016 i que havia de recaptar 10
milions d'Euros addicionals?

Palma, a 19 d'abril de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
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O)
RGE núm. 5458/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per evitar actuacions irregulars a l'àmbit
universitari.

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

Quines mesures pensa adoptar el conseller d'Educació i
Universitats per tal d'evitar que es repeteixin casos d'actuacions
irregulars aprofitant l'àmbit universitari?

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

P)
RGE núm. 5459/17, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prioritats
dels estudis contractats per les conselleries de MÉS.

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

Sra. Presidenta, considera que els estudis contractats "a dit"
per les conselleries de Més eren prioritaris?

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Q)
RGE núm. 5512/17, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret
d'exoneració de les condicions urbanístiques de les
edificacions i instal·lacions agràries i complementàries en
explotacions agràries.

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

Considera la presidenta del Govern que el seu conseller de
Me4di Ambient, Agricultura i Pesca ha actuat amb celeritat en
relació amb l'aprovació del Decret d'exoneració de les
condicions urbanístiques de les edificacions i instal·lacions
agràries i complementàries en explotacions agràries a l'àmbit de
les Illes Balears?

Palma, a 24 d'abril de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'abril de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

R)
RGE núm. 5641/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Llei de capitalitat
i descomptes dels residents balears en el transport públic.

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

En quin punt estan els acords econòmics entre el Govern i
l'Ajuntament de Palma per fer efectius els descomptes en el
transport públic a què tenen dret els residents de Menorca,
Eivissa i Formentera per traslladar-se des del port i l'aeroport
de Palma fins a Ciutat?

Palma, a 25 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

S)
RGE núm. 5642/17, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a devolució de la targeta sanitària.

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

Té pensat el Govern un pla o programa per tornar la targeta
sanitària als immigrants que, per una qüestió o una altra, no
l'han recuperada?

Palma, a 25 d'abril de 2017
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

T)
RGE núm. 5643/17, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
materialització del Pacte educatiu.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Com pensa el Govern materialitzar el contingut del
document per al Pacte educatiu aprovat pel Consell Escolar de
les Illes Balears?

Palma, a 25 d'abril de 2017
El diputat
Josep Castells i Baró

U)
RGE núm. 5682/17, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a habitatges de Camp Redó.

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

Quin pla de condicionament per a l'habitabilitat té IBAVI
respecte dels habitatges de Camp Redó?

Palma, a 26 d'abril de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

V)
RGE núm. 5683/17, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a problemàtica de l'habitatge.

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

Una vegada conegut el límit de sòl urbanitzable4 a les Illes
Balears, pensa el Govern que l'actual problema de l'habitatge
se soluciona amb més construcció?

Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
Laura Camargo i Fernández

W)
RGE núm. 5684/17, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
treballadores de KLE.

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

Què pensa fer el Govern per tal que les treballadores de
KLE cobrin els seus sous endarrerits?

Palma, a 26 d'abril de 2017
El diputat
Carlos Saura i León

X)
RGE núm. 5686/17, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
liquidació de les bestretes amb els consells insulars.

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

Ja ha fet el Govern de les Illes Balears el càlcul per liquidar
les bestretes als consells insulars?

Palma, a 25 d'abril de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Y)
RGE núm. 5687/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
fidelització del personal sanitari.

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

Ha iniciat la Conselleria de Salut les negociacions amb els
sindicats sanitaris per establir mesures que suposin una major
fidelització del personal que el Parlament de les Illes Balears,
per unanimitat, li va instar a fer fa tres mesos?

Palma, a 25 d'abril de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Z)
RGE núm. 5688/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació de
la web del Saló Nàutic 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria, amb quins
criteris s'ha adjudicat la pàgina web Saló Nàutic de Palma a la
present edició?

Palma, a 25 d'abril de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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AA)
RGE núm. 5689/17, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions adreçades a entitats socials per pal·liar la
pobresa energètica.

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

Quan té previst el Govern publicar la convocatòria de
subvencions adreçada a entitats socials per pal·liar la pobresa
energètica?

Palma, a 25 d'abril de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

AB)
RGE núm. 5690/17, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lluita contra la processionària del pi.

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

Quines mesures té previst dur a terme el Govern de les Illes
Balears per lluitar contra la presència de la processionària del
pi a les Illes Balears?

Palma, a 25 d'abril de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

AC)
RGE núm. 5691/17, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sinistralitat laboral a les Illes Balears.

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

Quina valoració fa el Govern en relació amb les darreres
dades de sinistralitat laboral a les Illes Balears?

Palma, a 25 d'abril de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AD)
RGE núm. 5692/17, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a
l'habitatge.

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

Quines mesures pensa posar en marxa el seu govern per tal
de facilitar l'accés a l'habitatge a les Illes Balears?

Palma, a 25 d'abril de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

AE)
RGE núm. 5693/17, de la diputada Maria Antònia

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

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

Ja té clar, aquest govern, on vol ubicar el centre
sociosanitari de Menorca?

Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

AF)
RGE núm. 5694/17, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Institut de Salut Laboral.

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 consellera del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pensa el Govern desenvolupar l'Institut de Salut Laboral
com un òrgan assessor i supervisor de les tasques de la
comunitat en salut laboral i dotar-lo de les funcions
corresponents?

Palma, a 26 d'abril de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 d'abril de 2017, admet a tràmit les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 5405/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractacions de
personal Liquid Media, davant la Comissió de Control
parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quines mesures ha emprès des del Consell de direcció de
l'Ens en relació amb les denúncies dels treballadors dels serveis
informatius pel que fa als incompliments de les seves
condicions laborals per part de l'empresa Liquid Media?

Palma, a 18 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 5428/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment per
illes dels recursos destinats el 2016 a les productores,
davant la Comissió de Control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Dels recursos destinats el 2016 a les productores
audiovisuals quin ha estat el seu repartiment per a cada una de
les Illes?

Palma, a 19 d'abril de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

C)
RGE núm. 5429/17, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost destinat als programes decidits per l'actuació
direcció d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari
de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Percentualment, quina part del pressupost es destina als
programes decidits per l'actual direcció d'IB3?

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

D)
RGE núm. 5430/17, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció del personal dels serveis informatius, davant la
Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Com ha acabat el procés de selecció del personal dels
serveis informatius?

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

E)
RGE núm. 5431/17, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
qualitat de recepció dels canals catalans, davant la
Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Com millorarà l'anunciada qualitat de recepció dels canals
catalans?

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera
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F)
RGE núm. 5436/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
transició dels treballadors d'informatius subrogats, davant
la Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Quina valoració fa el Sr. Director General del procés de
transició dels treballadors d'informatius subrogats a Liquid
Media i de les negociacions dels drets laborals?

Palma, a 20 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Cano i Juan

G)
RGE núm. 5437/17, del diputat Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per a
les línies mestres de la nova programació d'IB3, davant la
Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Quins criteris han seguit la Direcció de l’Ens i els seus
professionals a l’hora de conformar les línies mestres de la
nova programació d’IB3??

Palma, a 20 d'abril de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

H)
RGE núm. 5438/17, del diputat Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració que
es pugui sintonitzar IB3 televisió a Catalunya, davant la
Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Quina valoració fa el Sr. Director General de l’ens del fet
que, des d’ara fa un any (15 d’abril de 2016), IB3 televisió es
pugui tornar a sintonitzar a Catalunya (canal IB3Global)?

Palma, a 20 d'abril de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

I)
RGE núm. 5451/17, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Liquid Media, davant la Comissió de Control
parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

En quin estat es troba la negociació de subrogació dels
treballadors amb Liquid Media?

Palma, a 20 d'abril de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

J)
RGE núm. 5452/17, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a criteris de programació, davant la Comissió de
Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Quins criteris marcaran la programació d'Ib3 aquest estiu?

Palma, a 20 d'abril de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

K)
RGE núm. 5465/17, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
instruments per garantir el servei públic davant dels
conflictes laborals, davant la Comissió de Control
parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

De quins instruments disposa la direcció general per
assegurar que el conflictes laborals entre l'empresa
subcontractista de la producció d'informatius i els treballadors
no afectin el normal desenvolupament del servei públic que
presta l'Ens?

Palma, a 20 d'abril de 2017
El diputat
Josep Castells i Baró
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L)
RGE núm. 5471/17, del diputat David Abril i Hervás,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
programació infantil i juvenil, davant la Comissió de
Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Té previst la RTV pública emetre programes culturals i/o
relacionats amb el món educatiu destinats al públic infantil i
juvenil?

Palma, a 20 d'abril de 2017
El diputat
David Abril i Hervás

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'abril de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 5368/17, del Grup Parlamentari El Pi-

proposta per les Illes Balears, relativa a regulació urgent
dels habitatges a preu taxat, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

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.

La Llei 5/2008, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció
de sòl per a habitatges de protecció pública, tenia per objecte
aconseguir de manera urgent sòl per a la construcció
d'habitatges sotmesos a un règim de protecció pública o de preu
taxat, amb la finalitat de facilitar i fer possible el dret
constitucional a un habitatge digne. Com a conseqüència de
l'assenyalada Llei 5/2008 es va fer un concurs públic i s'han
redactat normes subsidiàries i complementàries de planejament.

D'acord amb la Llei 5/2008 hi havia dues classes
d'habitatges: els de protecció pública i els de preu taxat, però
els habitatges de protecció pública tenen un règim jurídic cosa
que no succeeix  amb els de preu taxat. De fet, el Govern ha
iniciat fa més d'un any la tramitació d'un decret per donar una
regulació als habitatges amb preu taxat. L'endarreriment en

aquesta regulació provoca que davant les necessitats d'habitatge
que existeixen no es pugui aprofitar aquesta previsió.

Per aquest motiu, El Pi-Proposta per les Illes Balears
proposa que:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar en un termini inferior a dos mesos una
regulació per als habitatges de preu taxat que faci possible que
siguin una realitat i es puguin aprofitar per ajudar l'accés a
l'habitatge.

Palma, a 11 d'abril de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 5369/17, del Grup Parlamentari El Pi-

proposta per les Illes Balears, relativa a lluita contra
l'ocupació il·legal d'habitatges, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Els darrers temps s'ha produït un important increment de les
ocupacions de cases i pisos il·legals a les Illes Balears. Una
ocupació que molt sovint s'ha vist acompanyada d'estafes ja que
existeixen màfies que fan contractes de lloguer sobre habitatges
sobre els quals no tenen cap títol de possessió o propietat.

Aquestes ocupacions il·legals no tenen una resposta
adequada, àgil i contundent, per part de la normativa aplicable.
La previsió de l'article 245 del Codi Penal i el règim processal
per a la recuperació de la propietat s'han demostrat
absolutament insuficients.

Per aquest motiu, el Pi-Proposta per les Illes Balears
proposa:

1. El Parlament de les Illes Balears condemna i rebutja
l'ocupació il·legal de cases i habitatges a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
impulsar els canvis normatius i legals que possibilitin que
davant una ocupació il·legal el seu propietari o posseïdor
legítim recuperi l'habitatge en un termini urgent i immediat de
menys d'una setmana.

Palma, a 11 d'abril de 2017
El portaveu
Jaume Font i Barceló
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C)
RGE núm. 5384/17, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a manteniment de
l'actual seu de l'Orquestra Simfònica a Son Dameto com a
edifici d'equipament públic, davant la Comissió ^de
Cultura, Educació i Esports.

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

Dins les previsions en relació amb l'Orquestra Simfònica de
les Illes Balears hi ha el seu trasllat a una nova seu al Polígon
de Nou Llevant amb la construcció d'un nou edifici modern i
adaptat, la Caixa de Música.

Una vegada que es compti amb aquesta nova seu és evident
que quedarà buida l'actual seu situada al carrer Vicenç Joan
Rosselló a la barriada de Son Dameto de Palma, una barriada
que té una escassetat d'equipaments públics tant a nivell
cultural, com social i esportiu i que, per tant, en cap cas no ha
de perdre com ús colAlectiu un edifici situat al bell mig de la
barriada. A més, la Llei de capitalitat de Palma obliga
l'Administració de la comunitat autònoma i a l'Ajuntament de
Palma a establir una colAlaboració.

Per aquests motius el Pi-Proposta per les Illes Balears
proposa que:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que l'actual seu de l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears situada a Son Dameto, un pic es traslladi aquesta
orquestra a la nova seu, continuï sent un equipament públic per
a la barriada i a tal efecte s'estableixin els acords corresponents
amb l'Ajuntament de Palma.

Palma, 12 d'abril de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

D)
RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a cobertura del servei d'informatius de l'Ens
Radiotelevisió de les Illes Balears a l'illa de Formentera,
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 Mixt presenta la proposició no de llei següent.

El mes de novembre de 2016 l'Ens Públic de Ràdio i
Televisió de les Illes Balears (IB3), va fer públic el
procediment obert de contractació del servei de notícies i
informatius per a la producció de continguts audiovisuals per
IB3 Televisió, IB3 Ràdio i la resta de plataformes de l'ens. La
licitació de l'expedient de contractació es va pressupostar per
valor de 15.328.913,94 euros més IVA per una durada de dos
anys.

En data 1 de febrer de 2017 els serveis objecte de
contractació foren adjudicats a l'empresa LIQUID MEDIA
SLU, per la quantitat de 13.463.022,51 d'euros més IVA, fet
que suposa una rebaixa de gairebé dos milions d'euros respecte
de la xifra pressupostada inicialment per l'ens.

Alguns dels elements més destacables pel que fa a les
millores introduïdes en aquest contracte respecte de l'últim
vigent amb l'anterior adjudicatària, l'empresa Central
Broadcaster Media, són, d'una banda, l'increment d'un 10% del
pressupost de licitació i, de l'altra, l'increment substancial del
nombre d'espais, programes i continguts que aquesta haurà de
produir amb l'objectiu de millorar la qualitat i la cobertura dels
serveis informatius.

En concret, segons l'anunci fet per la direcció de l'Ens, la
previsió de producció d'informatius passa per un redisseny dels
espais amb més continguts de proximitat territorial, amb un
diari Illes i Pobles abans de l'informatiu migdia i nit, i un diari
sobre el temps i el medi ambient.

Per aquest motiu, tal i com s'explica en els plecs tècnics del
nou contracte, s'informa l'empresa adjudicatària del fet que
haurà de contractar més personal que se sumarà a la plantilla
existent i que suposarà el creixement de l'estructura de
professionals dels serveis informatius.

Així, es preveu un augment de personal en el cas de
Mallorca, Menorca i Eivissa amb un nombre aproximat de
quaranta treballadors, a excepció del cas de Formentera, on es
preveu el manteniment de l'equip actual, conformat per un
càmera i un redactor, i que eventualment es veurà reforçat amb
la feina d'un/a periodista freelance que no formarà part de
l'estructura de personal de l'empresa i haurà de produir
continguts un total de 50 jornades a l'any, distribuïdes segons
els criteris de necessitat de cobertura que determini el o la
responsable dels serveis informatius de qui depengui.

En el contracte, aquest reforç per a l'illa de Formentera té la
consideració de millora de servei però no s'hi especifica en
quines condicions cobrirà o reforçarà el servei sobre el terreny,
i en tot cas no suposarà un reforç permanent pel càmera i el
redactor que treballen a l'illa. En concret no s'estableix si l'illa
disposarà de cobertura permanent tots els dies de l'any, tal i
com es preveu en la resta d'illes, per la qual cosa és previsible
que al llarg de l'any hi hagi una part de l'actualitat social,
cultural, esportiva i política que no pugui cobrir-se,
prorrogant-se la situació de retallades reiterades de mitjans
humans des de l'obertura de la delegació de Formentera, l'any
2005.

Per altra banda i pel que fa als continguts informatius de
ràdio, el nou contracte no contempla la cobertura presencial i
permanent a Formentera i, per tant, les connexions dels
informatius pel que fa a l'actualitat de cada illa, en el cas
concret de Formentera, se seguiran emetent com fins aleshores
des de l'illa d'Eivissa.

Per aquesta raó, i tenint en compte allò que preveu la Llei
15/2010, de 22 de desembre de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, a l'article 4, relatiu a la missió del servei
públic i, en concret, atès el que preveuen els articles 14, 15, 24,
26 i 30 del Mandat Marc del Parlament a l'Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, de 22 d'abril de 2014, pel
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que fa a garantir la màxima continuïtat en la prestació del
servei i la plena cobertura del conjunt del territori, la promoció
de la cohesió territorial i el coneixement mutu de les illes i dels
municipis que conformen la
comunitat autònoma, i la contribució a la promoció de la
imatge exterior de les Illes de l'àmbit audiovisual i informatiu: 

El Parlament de les Illes Balears insta l'Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears a reforçar la plantilla de
treballadors a Formentera de forma proporcional a la resta
d'illes, i a garantir la continuïtat i la plena cobertura presencial
dels serveis informatius de televisió i ràdio a l'illa de
Formentera tots els dies de l'any.

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

E)
RGE núm. 5413/17, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a mesures per afavorir l'accés a l'habitatge a l'illa
de Formentera, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

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

El creixement exponencial de la pressió demogràfica al
nostre arxipèlag, i en concret a l’illa de Formentera, és el
resultat directe de diversos factors polítics i socioeconòmics
que s’han manifestat de forma contundent al llarg de la darrera
dècada.

Entre aquests factors hem de considerar l’evolució a l’alça
de l’arribada de turistes, l’allargament de la temporada i la
conseqüent expansió del mercat de treball pel que fa al sector
serveis i resta d’activitats vinculades.

El fet que les Illes Balears siguin una de les comunitats que
han encapçalat la recuperació econòmica respecte de la greu
situació de crisi que estam patint a nivell estatal i a bona part
d’Europa, també ha contribuït a l’efecte crida de nous residents,
especialment a les Pitiüses. En concret, la població ha
augmentat un 43,6% entre els anys 2007 i 2017 en el cas de
Formentera.

El preu de mercat de l’habitatge en règim de lloguer a l’illa
de Formentera, tot i que no disposam de dades estadístiques
que ho corroborin, oscilAla en una mitjana d’entre 800 i 100
euros mensuals; per la qual cosa la quantitat que una família ha
de destinar a les despeses bàsiques d’habitatge supera de llarg
el percentatge del 30% de la renda, entès com el valor màxim
que, comunament acceptat, una família ha de destinar a
aquestes despeses.

Un altre element molt rellevant en el cas de l’illa esmentada
és l’elevada taxa de temporalitat en els llocs de feina. A
Formentera aquest indicador té la major incidència de la
comunitat, i es troba en el 149,8%, segons indiquen les darreres

dades disponibles de l’Estudi de temporalitat i estacionalitat en
el mercat de treball de les Illes Balears, de març de 2013.

Addicionalment, també es corroboren aquestes dades per
l’Informe sobre el mercat de treball a les Illes Balears de 2015.
A Formentera, un 80,5% de les dones, i un 53,3% dels homes,
desenvolupen les seves tasques laborals en el sector serveis
vinculats a l’hoteleria i el turisme.

Per altra banda, a l’illa hi resideixen un nombre important
de funcionaris i treballadors públics de la sanitat, de l’educació
i dels serveis de seguretat que també han de ser una prioritat a
l’hora d’accedir a l’habitatge per a tot l’any.

Davant d’aquestes circumstàncies, i tenint en compte la
forta competència per l’accés a l’habitatge de lloguer que es
produeix sobre el territori, és una prioritat que el Govern de les
Illes Balears en l’àmbit de les seves competències en matèria
d’habitatge, i sempre en colAlaboració amb el Consell Insular de
Formentera, continuï establint accions que possibilitin l’accés
a l’habitatge, entenent-ho com un recurs bàsic i elemental per
a la vida digna de tota persona.

Atès que les actuacions iniciades fins aleshores per part del
Govern de les Illes Balears en el marc del document dels
“Acords pel Canvi”, tenen per objecte procurar la situació
d’estabilitat i qualitat residencial als ciutadans i ciutadanes del
conjunt de l’arxipèlag, i atès que existeix un consens per
ampliar la dotació del fons d’ajuts al lloguer social per al cas de
Formentera, així com també pel que fa a la necessitat de
consolidar les funcions pròpies de l’IBAVI al conjunt de les
Illes, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:

1. Incrementar de 36.000 fins a 100.000 euros la partida
compromesa per part del Govern per tal de dotar amb
immediatesa la part autonòmica dels ajuts al Pla de Lloguer
Social, prevista per aquells demandants de lloguer residencial
que supera el preu de 600 euros al mes, i s’ajustin als requisits
generals previstos en el Pla.

2. Fer públic l’anunci i el procediment d’accés als ajuts
específics per als lloguers socials superiors a 600 euros
mensuals, en el termini màxim d’un mes.

3. Accelerar les negociacions i accions administratives que
permetin avançar en la tramitació parlamentària de la futura llei
d’habitatge, tot prenent en consideració les alAlegacions
presentades per part del Consell Insular de Formentera.

4. Incrementar l’atenció personalitzada i presencial de l’oficina
de l’IBAVI a l’illa de Formentera amb cobertura de dilluns a
divendres, per tal d’oferir els serveis d’informació i d’ajuts que
li són propis, gestió d’una borsa d’habitatge per a tot l’any, així
com també d’assessorament legal, entre d’altres.

5. Estudiar la viabilitat d’implementar beneficis fiscals en el
tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones
físiques de forma que les despeses de lloguer siguin
parcialment deduïbles per aquelles famílies que tenen a les
Balears la primera residència.

6. Impulsar, amb la major celeritat possible, la segona
campanya d’enquestes presencial a l’illa per tal de conèixer les
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necessitats residencials dels formenterers i formentereres, així
com d’altra informació que permeti implementar polítiques
efectives d’accés a l’habitatge.

7. Calcular les necessitats d’habitatge específiques dels
professionals públics que resideixen a l’illa i que depenen del
Govern, per tal d’impulsar mesures específiques que els
facilitin l’accés a l’habitatge i l’estabilitat dels seus llocs de
feina.

8. Desenvolupar un pla d’actuació per part de la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge en col·laboració amb
l’IBESTAT, que permeti sistematitzar la recerca i la generació
de bases de dades en tot allò referent a la situació i evolució del
mercat d’habitatge a cadascuna de les illes; així com la resta
d’indicadors que permetin aprofundir en dades de l’evolució
dels preus del lloguer residencial i les característiques dels
demandants entre d’altres.

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

F)
RGE núm. 5414/17, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a restabliment de la subscripció obligatòria del
conveni especial de Seguretat Social dels cuidadors no
professionals de persones en situació de dependència i
l'ingrés de la seva corresponent cotització a càrrec exclusiu
de l'Estat, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

L'estructura familiar com a suport i marc d'atenció i cures
troba reconeixement jurídic a la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (LPAAD). Aquesta norma
reconeix a l'article 18, entre les prestacions econòmiques del
catàleg, la prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar
i el suport a cuidadors no professionals, comunament
denominada ajuda al cuidador no professional o informal.

Malgrat tractar-se d'una figura excepcional s'ha previst, per
primera vegada en la nostra legislació, una protecció específica
d'aquestes cures.

Aquest reconeixement contrasta a priori amb el que
clarament sembla ser l'objectiu final de la llei, que no és un
altre que el d'establir un model professionalitzat de prestació de
serveis mitjançant la seva encomanda a una xarxa de serveis
públics o concertats (tal com recull l'exposició de motius).

Ara bé, sense negar que sigui aquesta la seva finalitat, la
LPAAD tampoc no ha oblidat la importància que en l'actualitat
representa la cura del subjecte dependent en l'entorn familiar,
que es converteix, en un destacat nombre de situacions, en una

de les solucions més demandades pels potencials beneficiaris
de les prestacions del sistema (menors, ancians). 

Cal ressaltar que el llavors legislador no va voler detenir-se
únicament en un reconeixement prestacional sinó que
s'estableix una acció protectora (jubilació, incapacitat
permanent..) per als que es dediquen de manera no professional
a aquestes tasques, fins i tot amb sacrifici del seu
desenvolupament professional (reducció de jornada o
abandonament de l'activitat).Tot això queda recollit a l'article
18 de la llei.

La incorporació dels cuidadors no professionals a la
Seguretat Social, així com les regles sobre afiliació, alta i
cotització (anunciats a l'article 18.3 i a la disposició addicional
4a de la Llei de dependència) es va produir a través d'un
reglament de desenvolupament: el RD 615/2007, d'11 de maig,
pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les
persones en situació de dependència.

Aquests cuidadors informals o no professionals s'havien
d'incloure en el Règim General de la Seguretat Social i hi van
quedar incorporats a través de la subscripció del corresponent
conveni especial (article 2.1 RD), i va ser l'Ordre
TAS/2632/2007, de 7 de setembre, per la qual es modificava
l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, que regula el conveni
especial en el sistema de la Seguretat Social, la que va venir a
desenvolupar el conveni especial per als cuidadors no
professionals.

No obstant això, com a mesura d'ajust, una entre les
múltiples que van afectar greument el desenvolupament de la
LPAAD i del seu esperit, el Reial Decret Llei 20/2012, ex
disposició addicional 8a, a partir de la seva entrada en vigor, va
disposar que el conveni especial regulat en el Reial Decret
615/2007, d'11 de maig, tindria, per als cuidadors no
professionals, caràcter voluntari i les cotitzacions a la Seguretat
Social per aquest conveni especial serien a càrrec
exclusivament del subscriptor a partir del 01.01.2013, amb un
règim transitori per als ja existents des de l'1 de setembre fins
al 31 de desembre de 2012.

Els efectes van ser devastadors. Segons dades de la
Tresoreria General de la Seguretat Social (llistat de moviments
d'alta i baixa de cuidadors no professionals) es va passar de
179.829 cuidadors amb cobertura a 31 de juliol de 2012 a
23.933 a data 31 de desembre de 2012.

El Govern va defensar la mesura xifrant el seu impacte en
un estalvi de 439 milions d'euros, segons la referència
continguda en l'epígraf de racionalització del sistema de la
dependència inclosa al programa d'estabilitat tramès a
Brussel·les (Informe observatori febrer 2016).

En l'actualitat, segons la mateixa font, coincident amb les
últimes dades publicades per l'IMSERSO, a data 30 de
setembre de 2016, el nombre de cuidadors que tenen subscrit
el conveni especial al seu c'arrec exclusiu és de 9.985.

A Balears, a data 31 de desembre de 2016, l'estadística de
l'IMSERSO mostra un total de 14353 prestacions econòmiques
per a cures en l'entorn familiar, mentre que únicament consten
subscrits a la TGSS, en la mateixa data, 94 convenis.
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Les asèptiques estadístiques oficials no poden fer-nos
oblidar que el canvi normatiu que va permetre l'accés dels
cuidadors informals o no professionals a l'acció protectora de
la Seguretat Social va tenir un efecte altament positiu en la
concepció i la percepció del sistema d'atenció.

L'abrupta «expulsió» d'aquesta cobertura, convertint el
conveni especial amb la Seguretat Social de subscripció
obligatòria (excepte les excepcions reglades) en voluntària, va
suposar un dels punts de reculada en l'aplicació de la LPAAD
més controvertit, per la qual cosa ha de replantejar-se reprendre
aquesta obligatorietat i l'abonament de les cotitzacions a càrrec
de l'Estat, partint d'un doble enfocament: de contingut material
(recuperació de drets ja conquistats) i de contingut
econòmicosocial (de tornada), tenint en compte que la relació
entre la persona dependnt i el seu cuidador és bidireccional i
substitueix altres serveis del catàleg i així mateix perquè la
subscripció del conveni:

1. Suposa reconèixer amb efectes pràctics la funció dels
cuidadors i les cuidadores i constitueix una «merescuda
contraprestació a la gratuïtat de la seva prestació».
2. Encara que sigui per la base mínima, per a alguns
cuidadors i cuidadores pot arribar a constituir l'única forma
d'accedir a algun tipus de prestació contributiva (jubilació,
incapacitat permanent, etc.).
3. En altres casos en què l'absència del mercat laboral és
continuada, permet completar la cotització per accedir a la
cobertura per jubilació o incapacitat o per integrar llacunes.
4. La situació d'assimilació a l'alta que produeix permet
reunir la manca específica, especialment de la jubilació
contributiva (dos anys anteriors al fet causant).
5. L'impacte de gènere és altament positiu en el cas de les
dones, que tradicionalment han vingut assumint el rol de
cuidadora en les societats mediterrànies i llatines.
6. Elimina un potencial efecte dissuasori (part de la
prestació econòmica es destina a sufragar el cost de
cotització) en l'elecció de la cura en l'entorn familiar que, en
ocasions, resulta el recurs més idoni per a una atenció
integral i adequada de la persona dependent.
7. Incentiva la dimensió emocional i material en l'estàndard
de qualitat de vida del cuidador o cuidadora.

D'altra banda, a Espanya hi ha més d'1.000.000 persones
amb dependència, moltes de les quals tenen al seu torn una
discapacitat reconeguda.

A dia d'avui 400.000 persones es troben a l'espera d'una
prestació, i més de 100.000 han mort abans de rebre la
prestació a la qual tenien dret.

Malgrat això, des de 2012 s'ha frenat en sec el
desenvolupament de la Llei de dependència i s'han retallat més
de 2.000 milions durant els últims quatre anys.

El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària va introduir nombroses
modificacions a la Llei de dependència. Entre aquestes
modificacions hi havia el canvi en la regulació del conveni
especial en el Sistema de la Seguretat Social dels cuidadors no
professionals de les persones en situació de dependència. Els
convenis especials passen a tenir caràcter voluntari i les
corresponents cotitzacions a la Seguretat Social passen a ser a
càrrec exclusivament del subscriptor.

Aquesta mesura va afectar unes 180.000 persones que
tenien subscrit el conveni especial, de les quals, el 93 % són
dones.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Mixt
(Ciutadans) presenta la següent

Proposició no de llei

Instar al Govern d'Espanya a:

1. Restablir, donant per a això l'impuls normatiu necessari,
l'obligatòria subscripció, amb les excepcions reglades, del
conveni especial de Seguretat Social dels cuidadors no
professionals de persones en situació de dependència (sistema
d'autonomia i atenció a la dependència), així com l'ingrés de la
seva corresponent cotització a càrrec exclusiu de l'Estat.

2. Augmentar el finançament a la Llei de la dependència, a fi de
recuperar els recursos anteriors a 2012 dedicats al Sistema
Nacional de Dependència.

3. Promoure un pacte d'estat pels Serveis Socials, consensuant
amb les comunitats autònomes en el Consell Territorial de
Serveis Socials i de la Dependència, amb la finalitat
d'aconseguir una gestió àgil, comuna i sostenible de tots els
serveis socials.

Palma, a 19 d'abril de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 12547/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a inspeccions a
empreses de lloguer turístic.

S’han realitzat un total de 16 actuacions de 16 actuacions a
empreses de lloguer turístic.

Palma, 14 de març de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 14657/16 a 14668/16,
presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a consultes presencial,
telemàtiques i telefòniques ateses a l'oficina de l'IBAVI a
Eivissa, a Mallorca, a Menorca i a Formentera.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=88
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=18
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Dades a gener de 2016

Oficina d’Eivissa: 
Consultes presencials: 4.258
Consultes telefòniques:   653

Oficina de Menorca: 
Consultes presencials:  4.629
Consultes telefòniques: 1.301

Oficina de Formentera: 
Consultes presencials:  638
Consultes telefòniques:    5

Oficina de Mallorca des de setembre de 2015:
Consultes presencials:   25.120
Consultes telefòniques: 15.995

Per a les consultes telemàtiques el seguiment es fa pel
global de totes les illes, havent-se atès un total de 2.458
consultes.

Palma, 30 de març de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 14669/16 a 14676/16,
presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a línies d'ajudes al lloguer
ofertes i ajudes al lloguer atorgades a l'oficina de l'IBAVI
a Eivissa, a Mallorca, a Menorca i a Formentera.

A Eivissa, Menorca i Formentera, des de la seva obertura,
s’han ofert les línies d’ajudes al lloguer derivades de la
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 19
de maig de 2016 per la qual es convoquen les ajudes al lloguer
en el marc del Pla Estatal de foment de lloguer 2013-2016
aprovat pel Real Decret 233/2015, de 5 d’abril, i les derivades
del procediment d’adequació de la renda a la capacitat
econòmica dels arrendataris dels habitatges propietat de
l’IBAVI derivat del Pla d’Habitatge Social del Govern de les
Illes Balears.

A Mallorca des de setembre de 2015, s’han ofert les línies
d’ajudes al lloguer derivades del Pla Estatal de foment del
lloguer 2013-2016 aprovat pel Real Decret 233/2015, de 5
d’abril; les establertes a la Resolució del conseller de Territori,
Energia i Mobilitat de 19 de maig de 2016 per la qual es
convoquen les ajudes al lloguer en el marc del Pla Estatal de
foment de lloguer 2013-2016, i les derivades del procediment
d’adequació de la renda a la capacitat econòmica dels
arrendataris dels habitatges propietats de l’IBAVI derivat del
Pla d’Habitatge Social del Govern de les Illes Balears.

Ajudes atorgades:
A Eivissa des de la seva obertura s’han atorgat 107 ajudes.
A Menorca des de la seva obertura s’han atorgat 244

ajudes.
A Formentera des de la seva obertura s’han atorgat 2

ajudes.

Del període comprés des de setembre 2015 fins a maig de
2016, les xifres que disposem (convocatòria d’ajudes 2015)
són:

Eivissa: 62; Mallorca: 652; Menorca: 71.
 

Palma, 30 de març de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 14697/16 a 14701/16,
presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a concepte d'ingressos
suficients, arrendataris amb ingressos suficients a Eivissa,
Menorca, Formentera i Mallorca.

Des de l’IBAVI no s’està desenvolupant cap programa
específic de desnonaments adreçats als arrendataris en els
termes que recull la pregunta plantejada (és a dir, morosos en
règim de lloguer social que disposin d’ingressos suficients”) ni
existeix determinació de quantitat “suficient” i, com a
conseqüència d’allò, no es pot quantificar el número
d’arrendataris a Eivissa, Menorca, Formentera i Mallorca, que
pugui reunir les característiques referides a la pregunta.

L’IBAVI en el marc del Pla d’Habitatge Social del Govern
de les Illes Balears, du a terme un programa d’optimització dels
seus recursos mitjançant la regularització de les situacions del
parc d’habitatge en lloguer (habitatges abandonats o desocupats
pels seus arrendataris, arrendataris amb altre habitatge en
propietat, ocupacions ilAlegals, sotsarrendaments, altres
morositats injustificades...), valorant les situacions de cada cas
concret i tot adoptant-ne les mesures que es considerin
oportunes per tal de garantir l’ús correcte de l’habitatge i la
seva recuperació per al lloguer social en el cas que es faci un ús
inadequat.

Així mateix, s’estan adoptant mesures específiques per a
facilitar la permanència en règim de lloguer dels arrendataris
amb dificultats econòmiques mitjançant l’adequació de la renda
a la capacitat econòmica de la unitat familiar o de convivència
dels arrendataris, acords de pagament i fraccionament del
deute, etc.

Per tant, en cap cas es pot parlar de quin són els “ingressos
suficients”, perquè seran diferents per cada família. De fet, el
que estam fent és adequar la renda de cada arrendatari a les
seves capacitats econòmiques. La casuística és molt diversa.

El que ha de quedar clar és que seran sempre els Serveis
Socials els que qualificaran la situació d’una família i que mai
no es durà a terme un desnonament si els Serveis socials
certifiquen la situació de vulnerabilitat de la família.

Precisament l’objectiu és afavorir la permanència en els
habitatges de les persones en situació de vulnerabilitat i
recuperar els habitatges dels què se’n fa un ús irregular sense
cap justificació per tal de poder-los adjudicar a persones que ho
necessiten.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=24
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Palma, 28 de març de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 14702/16 i 14703/16,
presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a activitats ilAlegals a
habitatges en règim de lloguer social arrendats per l'Ibavi
(I i II).

L’IBAVI, com a resultat de la informació verbal facilitada
pels veïnats, ha tengut i pot tenir coneixement del
desenvolupament d’activitats ilAlegals per part d’alguns dels
adjudicataris d’habitatges en lloguer social.

L’actuació de regularització de les situacions del parc
d’habitatge en lloguer derivada del programa d’optimització
dels recursos d’aquest Institut inclòs al Pla d’Habitatge Social
del Govern de les Illes Balears, davant aquest tipus de
contingència, preveu la valoració de cada situació concreta i
l’adopció de les mesures que es considerin oportunes d’acord
a les circumstàncies de cada cas, incloent la denúncia penal, si
escau.

Palma, 28 de març de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 14704/16 a 14711/16,
presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a morositat dels habitatges
en règim de lloguer social de l'Ibavi, a major impagament
de la renda a habitatges en règim de lloguer social, a índex
mitjà de morositat dels habitatges en règim del lloguer
social de l’IBAVI i a quantes mensualitats arriba el major
impagament de la renda en habitatges en règim de lloguer
social de l’IBAVI a Formentera, Mallorca, Menorca i
Eivissa.

A Formentera, en l’actualitat, no hi ha habitatges adjudicats
per l’IBAVI en règim de lloguer social, per tant, no existeix
morositat.

El percentatge de morositat dels habitatges de l’IBAVI en
lloguer fins a 31 de desembre de 2016 és: 

Mallorca: Palma, del 21,22% i part forana 28,07%
Menorca del 15,82%
Eivissa del 17,28%

L’import del major impagament és:
Mallorca: Palma 56 rebuts i part forana 59 rebuts
Menorca: 72 rebuts
Eivissa: 53 rebuts

Palma, 28 de març de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 14712/16 a 14715/16,
presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a procediments judicials
promoguts pels govern de cadascuna de les Illes per
recuperar habitatges en règim de lloguer social.

A Formentera, l’IBAVI no promou cap procediment
judicial per no haver-hi encara habitatges adjudicats en règim
de lloguer social.

A les illes d’Eivissa, Mallorca i Menorca, l’IBAVI, a
l’actualitat, no ha iniciat tampoc procediments judicials
d’aquests tipus. Actualment es desenvolupa l’actuació de
regularització de les situacions del parc d’habitatge en lloguer,
s’avalua cada situació concreta i s’acorda l’adopció de les
mesures que es considerin oportunes d’acord a les
circumstàncies de cada cas. I, en aquest procés no s’ha iniciat
cap procediment. 

Palma, 28 de març de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 14718/16 a 14721/16,
presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a persones inscrites en el
Registre públic de demandats d'habitatge protegits per
obtenir habitatge a Eivissa, a Menorca, a Mallorca i a
Formentera.

A 27/01/2017:

A Eivissa: 1.035 solAlicituds.
A Menorca: 396 solAlicituds.
A Mallorca: 3.180 solAlicituds.
A Formentera: 211 solAlicituds.

Palma, 28 de març de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 15034/16 i 15035/16,
presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a colAlaboracions 1 i 2.

L’Administració de la CAIB colAlabora en l’ICEX España
Exportación e Inversiones mitjançant el Pla
d’Internacionalització de les empreses de les Illes Balears.

L’any 2012 es va posar en marxa la primera edició del Pla
d’Internacionalització per a les Empreses de les Illes Balears
(PIEIB), elaborar i executat conjuntament pel Govern de les
Illes Balears (a través de l’Institut d’Innovació Empresarial –
IDI), la Delegació de l’IDEX España Exportación e Inversiones
en Baleares i les Cambres de Comerç de Mallorca, Menorca i
Eivissa i Formentera.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-070.pdf#page=27
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El PIEIB és una eina de coordinació i recull les principals
accions, programes i serveis que es desenvolupen anualment
per part de les entitats especialitzades en la promoció exterior,
per tal d’afavorir la internacionalització de les petites i mitjanes
empreses de Balears. Es recullen tant les accions que es
desenvolupen a Balears com als diferents mercats.

Els destinataris del pla són:
• PIMES, empresaris individuals i emprenedors “no

internacionalitzats”
• PIMES, empresaris individuals i emprenedors

“internacionalitzats”
• Associacions empresarials
• Estudiants universitaris i de grau mitjà o superior

El Pla està estructurat per Línies Estratègiques, per a les
quals s’han dissenyat una sèrie d’accions, serveis i programes
que es van duent a terme l’any 2016, tant a Balears com als
diferents mercats exteriors.

A l'àmbit de Balears:

Línia estratègica Accions, serveis,
programes

Informació i sensibilització Guia de Recursos,
informació general i de
mercats, estadístiques.
Taules i reunions de feina,
assessorament i
consultoria, jornades
generals i sectorials,...

Formació Presentacions a la
Universitat.
Cursos i seminaris sobre
comerç exterior i
internacionalització.

Estratègia internacional Assessorament i
consultoria, programes de
suport a la iniciació
internacional, guies
estratègiques, suports
financers, incorporació de
recursos humans
especialitzats

En concret, l’any 2016 s’ha organitzat conjuntament amb
ICEX 18 jornades i tallers amb un total de 271 empreses
participants, i s’han realitzat 44 visites a empreses.

Operativa del Pla d’internacionalització

A nivell operatiu a Balears aquesta coordinació entre
entitats ha estat possible mitjançant les eines següents:

a) Es realitzen reunions de coordinació i seguiment del
PIEIB amb una periodicitat d’1 mes.

b) S’elabora un calendari d’activitats, al qual es
reflecteixen totes les activitats que s’organitzen a Balears i fora
de Balears d’interès per a les empreses. S’informa i
promociona de forma conjunta sobre les diferents activitats.

c) Es desenvolupen durant tot l’any visites personalitzades
a empreses, de forma conjunta, amb un doble objectiu:
• Augmentar el nombre de contactes individualitzats amb

empreses per conèixer de primera mà l’interès i els
projectes de les empreses cap a la internacionalització.

• Donar a conèixer al major nombre d’empreses de
Balears els serveis i recursos a disposició de la petita i
mitjana empresa a nivell local, regional, nacional i
europeu per tal d’afavorir la seva internacionalització,
i oferir informació i assessorament adequats perquè les
empreses posin en marxa el seu projecte internacional.

Actualment, desenvolupa tasques i intervé o ha intervingut
en qüestions com:
• Elaboració de la Llei d’Indústria i Pla d’Indústria.
• Participa en l’elaboració del Pla Director Industrial.
• Programes d’emprenedoria:
• ICAPE
• Plans d’empresa, ajuda a la cerca finançament
• Internacionalització.
• Executa el programa “Comerç: innovació i proximitat”.
• Departament de Fires (Fira Nàutica, Fira Nupcial, Fira

d’estocs...)
• Assessora empreses, indústries i petits emprenedors.
• Firma convenis amb altres entitats. Per exemple, per ajudar

a les empreses en la seva internacionalització o formar
tècnics de comerç.

Palma, 13 de març de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 15449/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a relació dels
pagaments realitzats de la partida per publicitat
institucional del pressupost de 2015.

La Conselleria de Presidència, mitjançant la Direcció
General de Comunicació (DGCom), és la competent en matèria
de publicitat institucional, d’acord amb el Decret 24/2015, de
7 d’agost, de la presidència de les Illes Balears. El model
establert per aquest Govern a partir del primer any de
pressupostos realitzats per aquest (2016) ha centralitzat la
majoria de les campanyes en la Conselleria de Presidència, ja
que els contractes oberts (més de 18.000€) quedaven en la
competència de la DGCom i tan sols els contractes menors
(menys de 18.000€) quedaven en les conselleries, sota
obligació d’informar la DGCom. Anteriorment, les campanyes
i accions publicitàries es distribuïen per les diferents àrees del
Govern, des de les conselleries i fins i tot direccions generals.
A més, els conceptes no sempre explicitaven el caràcter
publicitari del projecte. Per tant aquest Govern pot detallar els
contractes de difusió de publicitat institucional amb major
exactitud en els anys del seu mandat, 2015 i 2016, que en els
darrers.

Any 2015: anterior model de publicitat descentralitzada
(més difícil control de partides i organismes que les
encarreguen). Al menys es varen fer aquestes campanyes de
publicitat institucional:
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Contracte: Servei General de comunicació institucional del
Govern (Factures tramitades durant 2015 de treballs dels anys
anteriors)
Empresa adjudicatària: Vizeum Ibera, S.A.
Pressupost: 295.306,43€

Contracte: Realització i difusió publicitària del Butlletí El
Govern Informa
Empresa adjudicatària: Di7, S.L.
Pressupost: 238.417,82€

Contracte: Campanya publicitària DIADA 2015
Empresa adjudicatària: Zink Posible, S.L.
Pressupost: 95.713,84€

Palma, 22 de març de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 15450/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a pagaments per
publicitat institucional (II).

La Conselleria de Presidència, mitjançant la Direcció
General de Comunicació (DGCom), és la competent en matèria
de publicitat institucional, d’acord amb el Decret 24/2015, de
7 d’agost, de la presidència de les Illes Balears. El model
establert per aquest Govern a partir del primer any de
pressupostos realitzats per aquest (2016) ha centralitzat la
majoria de les campanyes en la Conselleria de Presidència, ja
que els contractes oberts (més de 18.000€) quedaven en la
competència de la DGCom i tan sols els contractes menors
(menys de 18.000€) quedaven en les conselleries, sota
obligació d’informar la DGCom. Anteriorment, les campanyes
i accions publicitàries es distribuïen per les diferents àrees del
Govern, des de les conselleries i fins i tot direccions generals.
A més, els conceptes no sempre explicitaven el caràcter
publicitari del projecte. Per tant aquest Govern pot detallar els
contractes de difusió de publicitat institucional amb major
exactitud en els anys del seu mandat, 2015 i 2016, que en els
darrers.

En 2015 les diferents direccions generals i òrgans d’inferior
categoria podien fer publicitat institucional sense la necessitat
actual de centralitzar la despesa mitjançant la Conselleria de
Presidència. De les dades que es van poder recopilar al
demanar a les diverses conselleries que duguessin la seva
despesa en contractes publicitaris es pot deduir que, com a
mínim, el Govern de les Illes Balears va fer publicitat
institucional per part de les conselleries per valor de 494.000€
a l’any 2015, des quals 232.000€ corresponen al segon
semestre mitjançant campanyes petites de publicitat a les
conselleries i cap a la de Presidència. La diferència amb el
següent any també és degut a que al sistema descentralitzat es
va destinar una bona part de la despesa publicitària a les
empreses públiques.

En 2016, ja amb la publicitat centralitzada per a campanyes
grosses, de més de 18.000€, la Conselleria de Presidència va
convocar 13 concursos públics oberts per la difusió de

campanyes de Dia de les Illes Balears 2016; Salut Laboral;
Habitatge; Renda Social; Incendis Forestals; Sequera; Turisme
Sostenible; Grip; i Comerç; Ús Català; SOIB; Xenofòbia; Pacte
Social contra les Violències Masclistes. La quantitat total que
el Govern ha destinat a aquestes campanyes grosses és de
1.083.800,83€.

Les agències adjudicatàries d’aquests contractes han fet
aquesta inversió en els diferents mitjans de comunicació
d’acord amb un pla que compleix els requisits legals i
d’oportunitat, recollits a la Llei 13/2010 de Publicitat
Institucional del Govern de les Illes Balears. En aquest quadre
pot trobar les campanyes grosses fetes pel Govern en 2016 i la
Conselleria promotora d’aquestes.

Organisme Contractació: Presidència
Campanya: Dia de les Illes Balears 2016
Lot: Difusió / Creativitat
Empresa Di7, S.L. 
Import: 86.998,30€ / Import: 5.687,00€
Total: 92.685,30€

Organisme Contractació: Treball, Comerç i Indústria 
Campanya: Salut Laboral
Lot: Difusió / Creativitat
Empresa Illa Publicitat i Marketing, S.L. 
Import: 75.436,87€ / Import: 4.235,00€;
Total: 79.671,87€

Organisme Contractació: Territori, Energia i Mobilitat 
Campanya: Habitatge
Lot: Difusió / Creativitat
Difusió Empresa Di7, S.L. / Empresa Illa Publicitat i
Marketing, S.L. 
Import: 89.933,53€ / Import: 7.139,00€;
Total: 97.072,53€

Organisme Contractació: Serveis Socials i Cooperació 
Campanya: Renda Social
Lot: Difusió / Creativitat
Empresa Di7, S.L. 
Import: 69.941,84€ / Import: 7.623,00€;
Total: 77.564,84€

Organisme Contractació: Medi Ambient, Agricultura i Pesca 
Campanya: Incendis Forestals
Lot: Difusió / Creativitat
Empresa Di7, S.L./ Empresa Illa Publicitat i Marketing, S.L. 
Import: 69.033,97€ / Import: 5.051,75€;
Total: 74.085,72€

Organisme Contractació: Medi Ambient, Agricultura i Pesca 
Campanya: Sequera
Lot: Difusió / Creativitat
Empresa Illa Publicitat i Marketing, S.L. 
Import: 74.709,37€ 
Total: 74.709,37€

Organisme Contractació: Vicepresidència i Conselleria de
Turisme 
Campanya: Turisme Sostenible
Lot: Difusió / Creativitat
Difusió Empresa Illa Publicitat i Marketing, S.L. 
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Import: 91.544,34€ / Import: 5.783,80€
Total: 97.328,14€

Organisme Contractació: Salut
Campanya: Grip
Lot: Difusió / Creativitat
Difusió Empresa Di7, S.L. / Empresa Gestión 8 SC. 
Import: 79.067,53€ / Import: 4.516,69€
Total: 83.584,22€

Organisme Contractació: Treball, Comerç i Indústria
Campanya: iComerç
Lot: Difusió / Creativitat
Empresa Illa Publicitat i Marketing, S.L./ Empresa Borja
Gómez Aguiló 
Import: 72.305,50€ / Import: 5.656,75€
Total: 77.962,25€

Organisme Contractació: Transparència, Cultura i Esports 
Campanya: Ús català
Lot: Difusió / Creativitat
Empresa Illa Publicitat i Marketing, S.L./ Empresa Mklab
Import: 62.772,56€ /  Import: 10.890,00€
Total: 73.662,56€

Organisme Contractació: Treball, Comerç i Indústria 
Campanya: Soib
Lot: Difusió / Creativitat
Difusió Empresa Di7, S.L. 
Import: 62.870,37€ 
Total: 62.870,37€

Organisme Contractació: Serveis Socials i Cooperació 
Campanya: Xenofòbia
Lot: Difusió / Creativitat
Difusió Empresa Di7, S.L. 
Import: 84.695,99€ 
Total: 84.695,99€

Organisme Contractació: Presidència
Campanya: Violències masclistes
Lot: Difusió / Creativitat
Difusió Empresa Proximia Havas, S.L. / Empresa Borja Gómez
Import: 107.637,67€ / Import: 20.691
Total: 128.328,67€

Palma, 22 de març de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 15525/16, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que
Abaqua subministra a Algaida.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi d’Algaida.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 15746/16, presentada per la
diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a empreses que han obtingut contractes
externs.

Donat el gran volum d’informació solAlicitada no us
n’adjunt còpia i us comunic que està a la vostra disposició,
prèvia cita, per a qualsevol consulta que vulgueu realitzar a la
seu de la Conselleria, a la Secretaria General a l’edifici Palma
Arena del Carrer Uruguai, s/n de Palma. El telèfon de contacte
del Gabinet de la consellera és el 97 17 66 53.

Palma, 17 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 16919/16, presentada per la
diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a protocol davant els matrimonis forçats
a les Illes Balears.

En el transcurs dels darrers cinc anys, només s’han efectuat
dues consultes a l’Institut Balear de la Dona referides a
possibles casos de matrimonis forçats. Davant aquestes
peticions, automàticament, se segueix el protocol habitual
d’informació sobre els drets que reconeix la normativa vigent
i s’ofereixen tots els recursos disponibles. Una de les dones
ateses va ser derivada a una casa d’acollida del mateix Institut
Balear de la Dona. Els límits d’assumpció de drets, en alguns
casos, els determina la mateixa afectada per por de ser
rebutjada pel seu entorn familiar i social.

Tot i que, com s’ha pogut comprovar, la incidència de casos
constats és mínima, és recomanable treballar en un protocol
integral de detecció que impliqui totes les administracions
públiques.

Palma, 27 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 17296/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci de Gestió
Sociosanitària d'Eivissa durant el 2015.

No s’ha cobrat cap quantitat per part dels òrgans
unipersonals. El Consorci de Gestió Sociosanitària està en
procés d’extinció.

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 17298/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears durant el
2015.

Les quantitats cobrades per cada un dels òrgans
unipersonals de l’Ens Públic Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears durant el
2015, foren:
• Presidenta del Consorci: 0€
• Vicepresidenta del Consorci: 0€
• Sou brut del gerent del Consorci fins a juny 2015:

28.770,71€
• Sou brut del gerent del Consorci d’agost a desembre 2015:

22.615,83€

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 17306/16 i 17376/16,
presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci
per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears durant
el 2015 i el 2016.

Per part del COFIB no existeix cap despesa econòmica en
concepte d’òrgans unipersonal durant els anys 2015 i 2016.

Palma, 8 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 17310/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial durant el 2015.

La Conselleria de Presidència no disposa d’aquesta
informació. El consorci de Tramuntana Patrimoni Mundial és
un òrgan que depèn del Consell de Mallorca.

Palma, 22 de març de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 17313/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels

òrgans unipersonals de l'ens públic Delegació del Govern de
les Illes balears per a l'Institut Ramon Llull durant el 2015.

Les quantitat cobrades durant l’any 2015 són les següents:
Salari Brut Anual:
Lluís Maicas: 5.941,90€ (del 21 de novembre a 31 de
desembre).
Despeses per representació i transport: 0€.

Palma, 17 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 17317/16 i 17387/16,
presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic
Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears
durant el 2015 i el 2016.

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 17319/16 i 17389/16,
presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Escola
Balear d'Administració Pública durant el 2015 i el 2016.

Fins a juliol 2015: 23.636,31€; del 28/07/2015 al
31/12/2015: 25.736,86€ (2.888,93€ per triennis).

Durant el 2016: 60.304,66€ (6.840,44€ per triennis).

Palma, 23 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 17322/16 i 17392/16,
presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació
BIT durant el 2015 i el 2016.

Gerent: 
Any 2014; 66.891,24€
Fins a juliol 2015: 37.367,04€

Gerent: 
Fins a juliol 2015: 2.044,96€
A partir d’agost de 2015: 1.011,97€

Gerent: 
A partir d’agost de 2015: 22.429,04€ 
Any 2016: 63.690,91€.
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Delegada Centre BIT Menorca: 
Any 2016: 22.266,23€

Palma, 22 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 17323/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació d'Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears durant el 2015.

Les quantitats brutes cobrades pels òrgans unipersonals de
l’Ens Públic Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears durant
el 2015, varen ser les següents:
• Directora Tècnica (de l’1/01/2015 al 02/07/2015):
19.359,15€
• Gerent (de l’1/08/2015 al 31/12/2015): 19.383,42€

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 17330/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Santuari de
Lluc durant el 2015.

El Govern de les Illes Balears no té personal adscrit a la
Fundació Santuari de Lluc. La Conselleria de Presidència no
disposa d’aquesta informació.

Palma, 22 de març de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 17331/16 i 17401/16,
presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació
Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears durant
el 2015 i el 2016.

La Fundació Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes
Balears no és un ens públic ni està integrat per òrgans
unipersonals.

Es tracta d’una Fundació creada mitjançant Acord
Interprofessional entre la confederació d’Associacions
Empresarials de Balears (CAEB), la Unió General de
Treballadors de Balears (UGT) i la Confederació de

Comissions Obreres de Balears (CCOO) signat en data de
desembre de 1995 a l’empara de l’article 83 de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors, Text Refòs aprovat pel llavors
vigent Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, per actuar
com a òrgan de solució extrajudicial de conflictes laborals,
requisit previ al procés judicial segons preveuen els articles 63
i 154 de la Llei de Procediment Laboral, Text refós llavors
vigent aprovat per Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril
(actuals articles 63 i 156 de la vigent Llei 36/2011, de 10
d’octubre, de regulació de la jurisdicció social.

Palma, 13 de març de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 17339/16 i 17409/16,
presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut
d'Estadística de les Illes Balears durant el 2015 i el 2016.

Com a òrgan unipersonal de l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears hi ha el director de l’Institut.

De conformitat amb el que disposa l’article 8 del Decret
128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, modificat pel Decret
15/2008, de 15 de febrer , “la persona que ocupa la direcció de
l’Institut nomenada pel Consell de Govern a proposta de la
persona titular de la conselleria competent en matèria
d’estadística, i té la categoria d’alt càrrec, assimilat al de
director general” i afegeix que “la persona que ocupi la
vicepresidència de l’Institut substitueix el director o la directora
en els casos de vacant, absència o malaltia”.

Durant l’exercici de 2015, no s’ha nomenat el director de
l’IBESTAT, assumint les funcions de la Direcció de l’Institut
esmentat la directora general d’Economia i Estadística des de
l’1 de gener fins al seu cessament el dia 3 de juliol de 2015, i
des d’aquesta data fins a l’actualitat, la Direcció de l’IBESTAT
recau en la persona que ocupa la Direcció General d’Ocupació
i Economia.

Per tant, durant l’exercici 2015 amb càrrec a l’IBESTAT,
no ha cobrat cap quantitat ni la directora general d’Economia
i Estadística ni el director general d’Ocupació i Economia.

De conformitat amb el que disposa l’article 8 del Decret
128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, modificat pel Decret
15/2008, de 15 de febrer , “la persona que ocupa la direcció de
l’Institut nomenada pel Consell de Govern a proposta de la
persona titular de la conselleria competent en matèria
d’estadística, i té la categoria d’alt càrrec, assimilat al de
director general” i afegeix que “la persona que ocupi la
vicepresidència de l’Institut substitueix el director o la directora
en els casos de vacant, absència o malaltia”.

Durant l’exercici de 2016, no s’ha nomenat el director de
l’IBESTAT, assumint les funcions de la Direcció de l’Institut
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la persona que ocupa la Direcció General d’Ocupació i
Economia, des del 3 de juliol de 2015 fins a l’actualitat.

Per tant, durant l’exercici 2016 amb càrrec a l’IBESTAT,
no ha cobrat cap quantitat el director general d’Ocupació i
Economia.

Palma, 13 de març de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 17346/16 i 17416/16,
presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic
Multimèdia de les Illes Balears durant el 2015 i el 2016.

Comparativa cost plantilla 2014/2015/2016

2014 Fins agost
2015

A partir
de
setembre
2015

2016

Director 44.636.05 31.475,50 12.825,14 44.051,54

Coordinador
IIBB Film
Comission

14.021,45 12.151,46

El cost dels òrgans unipersonal a Multimèdia al 2014 foren
de 58.657,50€

El cost dels òrgans unipersonal a Multimèdia al 2015 foren
de 56.452,1€

El cost dels òrgans unipersonal a Multimèdia al 2016 foren
de 44.051,54€

Palma, 14 de març de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 17380/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial durant el 2016.

La Conselleria de Presidència no disposa d’aquesta
informació. El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial és un òrgan que depèn del Consell de Mallorca.

Palma, 22 de març de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 17395/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el 2016.

Les quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l’Ens
Públic Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel durant l’any
2016, foren:
• Gerent: Salari brut: 50.330,16€ (dels quals 4.036,36€ són
triennis reconeguts a l’administració pública).

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 17400/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Santuari de
Lluc durant el 2016.

El Govern de les Illes Balears no té personal adscrit a la
Fundació Santuari de Lluc. La Conselleria de Presidència no
disposa d’aquesta informació.

Palma, 22 de març de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 17406/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Institut Balear de la
Dona durant el 2016.

L’Institut Balear de la Dona no és un òrgan del sector
instrumental. El seu director és nomenat per Decret de la
presidenta del Govern de les Illes Balears, a proposta del
conseller/a. El Consell de Govern es dóna per assabentat i el
càrrec té una consideració equivalent a director genera, amb
una retribució de 53.464,22€.

Palma, 22 de març de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 17417/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Oficina Balears a
BrusselAles durant el 2016.
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Actualment no existeix l’Oficia Balears a Brussel•les.

Palma, 22 de març de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 17418/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Oficina de defensa dels
Drets del Menor durant el 2016.

L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor no és un òrgan
del sector instrumental. El seu director es nomenat pel Consell
de Govern, amb consideració equivalent a director general.

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 17423/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Servei de Salut de les
Illes Balears durant el 2016.

Càrrec / Retribucions anuals 2016
Director/a d’Assistència Sanitària 79.824,94€
Director/a de RR.HH i Relacions Laborals 40.584,13€

21.963,91€
Director/a gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa Formentera

85.684,05€
Director/a gerent de l’Àrea de Salut de Menorca

87.005,20€
Director/a gerent d’At. Urgències 061 72.881,20€
Director/a gerent Atenció Primària de Mallorca

68.010,80€
Director/a gerent H.U. Son Espases
69.616,72€
Director/a gerent Hospital d’Inca 71.244,22€
Director/a gerent Hospital Son Llàtzer 68.541,89€
Director/a gerent Hospital de Manacor 80.866,21€

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 17424/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Serveis de Millora
Agrària i Pesquera durant el 2016.

Les quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l’Ens
Públic Serveis de Millora Agrària i Pesquera (Semilla) durant
el 2016, és la següent:

Any 2016 Òrgan Dietes
(€)

Salaris
(€)

Total
(€)

Vicenç Vidal
Matas

President 0,00 0,00 0,00

Mateu Ginard
Sampol

Vicepresident 0,00 0,00 0,00

Immaculada Munar
Pascual

Directora
Gerent

0,00 50.897,94 50.897,94

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 17520/16, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a casos de defunció de persones
desplaçades per rebre assistència sanitària a centres ubicats
fora de l’àrea de salut de la seva localitat.

No hi ha un registre del nombre de defuncions de persones
desplaçades forma de la seva àrea de salut.

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 17521/16, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a trasllat de persones difuntes que s’hagin
desplaçat fora de l’àrea de salut de la seva localitat.

El procediment ve regulat pel Decret 41/2004, de 23
d’abril, modificat mitjançant el decret 31/2008, de 14 de març.

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 17893/16, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a ambulàncies.

Les ambulàncies passaran a dependre directament del
Servei de Salut, amb independència del model de gestió del
servei. Aquesta opció permetrà disposar d’un major control
dels vehicles, en benefici de la qualitat de la prestació.

Les ambulàncies es consideren instruments de tecnologia de
darrera generació vitals per oferir una assistència sanitària amb
garanties. L’objectiu del Servei de Salut és establir un model
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organitzatiu del transport sanitari terrestre urgent que
acompleixi els objectius següents:
- La reducció del temps d’espera
- L’adaptabilitat del servei als usuaris
- La facilitat per dur a terme la prestació
- El confort dels pacients i la millora de la seguretat dels
treballadors durant la prestació del servei.

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 26/17, presentada pel diputat
Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a I+D+I.

La Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, a través de
la Direcció General d’Innovació i Recerca, durant l’any 2016
ha finançat diverses actuacions, de les qual destaquen les
següents:

Programa de formació de personal investigador
Aquest programa pretén fomentar la recerca científica i

tecnològica en àrees que serveixen per satisfer les necessitat
socials i productives de les Illes Balears i també per formar
personal investigador, de manera que la formació rebuda durant
el període de gaudi de l’ajut contribueixi a integrar aquest
personal en el sistema productiu.

Contractes predoctorals
Anualment es publica una nova convocatòria. El període de

l’ajut és 4 anys.

Any 2016
Convocatòria Pressupost (€) Despesa (€)
2012     7.390,00    4.920,00
2013      271.590,30 271.590,30
2014      267.144,00 266.744,00
2015      540.320,25 537.258,39
2016      132.372,00 132.372,00
Total                              1.219.356,55       1.212.884,00

Programa d’incorporació de personal investigador
La incorporació de personal investigador qualificat al

sistema d’innovació de les Illes Balears és una mesura de
foment de la recerca científica i tecnològica per enfortir la
capacitat de recerca dels grups d’R+D i permetre que
assoleixen la condició de grups de recerca competitius. Les
actuacions d’aquesta mesura s’emmarquen en dos grups:
contractes postdoctorals i Programa Ramon y Cajal.

Contractes postdoctorals
Convocatòria anual per la qual s’ofereixen contractes d’una

durada de dos anys.

Any 2016
Convocatòria Pressupost (€) Despesa (€)
Postdoc 2014 130.600,00   84.925,48
Postdoc 2015 325.337,21 235.051,52
Potdoc 2016     142.000,00 142.000,00
Total 597.937,21           461.977,00

Programa Ramon i Cajal
Cofinançament d’ajuts per incorporar personal investigador

dins el marc del Subprograma Ramon i Cajal (subprograma
RYC-MICINN) del Ministeri d’Economia, Indústria i
Competitivitat

Any 2016

Convocatòria Concedits Pressupost (€) Despesa (€)

RYC 2012 
RYC&MS 
RYC 2016 
Total

4
3
4
11

72.216,40
59.500,00
33.232,00
135.148,40

54.162,30
 29.700,00
33.232,00
117.094,30

Accions especials
Accions concretes i/o complementàries d’interès i

rellevància especials dins l’activitat investigadora, orientades
a millorar el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les
Illes Balears. 

El 10 de desembre de 2015 es va publicar al BOIB la
Resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme d’1 de
desembre de 2015 per la qual s’ofereixen ajuts per dur a terme
accions especials de recerca i desenvolupament 2015-2016. El
pressupost total de la convocatòria ha estat de 615.500.00€ dels
quals s’ha executat 269.098,67€. S’han finançat 38 ajuts.

Estacions de recerca
Manteniment  de la xarxa d’estacions de recerca costaneres

de suport a l’R+D+I a les Illes Balears, que, actualment consta
de dues estacions: l’Estació de Recerca Jaume Ferrer
Hernández, situada a la península de la Mola (Maó), i l’Estació
de Recerca de Can Marroig, situada a una part de la finca Can
Marroig (Formentera).

El 30 de desembre de 2015 es va signar el segon conveni
amb l’Institut Espanyol d’Oceanografia amb caràcter pluriennal
(2015-2020), per a la consolidació i desenvolupament científic
de l’estació d’investigació Jaume Ferrer. El pressupost per
l’any 2016 ha estat de 66.828,00€.

Complex balear d’R+D+I del ParcBIT
És un projecte iniciat dins el marc del Pla de Ciència,

Tecnologia i Innovació 2009-2012 per enfortir i impulsar la
recerca en àrees prioritàries com a biomedicina, el turisme i el
medi ambient. Té com a objectius millorar la capacitat
científica i tecnològica de les Illes Balears, incrementar la
competitivitat i facilitar que la comunitat científica accedeixi a
les instal·lacions amb la finalitat de dur a terme projectes de
recerca d’excel·lència.

L’obra ha estat finalitzada exceptuant el centre de
transformació. La despesa executada l’any 2016 ha estat de
137.228,61€.

Conveni Cie1 1
El 21 de desembre de 2010 la CAIB i la Universitat de les

Illes Balears, signaren un conveni de col·laboració per dotar
d’equipament científic, tecnològic, informàtic i de
comunicacions del Complex Balear de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació del ParcBIT. La
despesa per l’any 2017 ha estat de 461.349,03€.

Conveni CIE18B
El 27 de maig de 2015 es va signar el Conveni instrumental

de subvenció entre la CAIB i la Universitat de les Illes Balears
per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes
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Balears. L’objectiu del Conveni és construir el Centre d’Estudis
de Postgrau a la UIB (CEP) i l’equipament dels espais destinats
a R+D+I i la millora de la xarxa de comunicacions de la UIB.
La despesa per l’any 2016 ha estat de 500.000€.

Centre SmartUIB a Ca Ses Llúcies
Conveni instrumental de subvenció entre la CAIB i la

Universitat de les Illes Balears per a la creació del centre
SmartUIB a l’edifici Ca Ses Llúcies (rehabilitació  de l’edifici
“Ca Ses Llúcies”-SmartUIB), cofinançat amb fons FEDER
Programa Operatiu 2014/2020.

L’objectiu és la creació del centre d’innovació SmartUIB
perquè serveixi de laboratori d’investigació i innovació com a
referent internacional en projectes de sostenibilitat i
transferibilitat. La despesa executada l’any 2016 ha estat
15.583,38€.

Clústers 
El 20 de juny de 2015, es va publicar al BOIB la Resolució

de la consellera d’Educació, Cultura i Universitat de 12 de juny
de 2015 per al qual es convoquen subvencions per fomentar i
impulsar la transferència del coneixement i/o la innovació en el
sector productiu i empresarial adreçades a agrupacions
empresarials innovadors i clústers en el coneixement i/o
tecnològic amb seu a les Illes Balears. S’han concedit 8 ajuts
amb una despesa de 362.030,96€.

SOCIB
El 17 de desembre de 2009 es va signar el Conveni de

col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència i el
Govern de les Illes Balears per al disseny, construcció,
equipament i explotació del sistema d’observació costaner de
les Illes Balears (SOCIB). La despesa executada a l’any 2016
ha estat de 1.209.790,00€.

Fundació BIT
Encàrrec de gestió “Servei de suport al sector productiu i

emprenedor de les Illes Balears” a la Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia (MEPRO 2016/2150) per dur a terme
una sèrie d’actuacions: donar suport en R+D+I a les pimes com
assessorament, i/o organització per projectes públics de
finançament de l’R+D+I; vigilància tecnològica; gestió i
explotació dels resultats de l’activitat científica e innovadora;
fomentar mesures que afavoreixen la creació d’empreses
tecnològiques; suport a emprenedor; interacció i intercanvi de
coneixement entre els grups de recerca i el sector empresarial,
promoure la cooperació empresarial en l’àmbit nacional i
europeu. La despesa ha estat de 362.654,64€.

Innovation amb Tourism International Seminar (INTO): el
turisme experiencial com a eina clau per a la
desestacionalització

En la XI edició d’aquest seminari, els dies 24 i 25 de
novembre, es reuniren representants de les Administracions
Públiques, empresaris, investigadors, professors, estudiants i
professionals de diverses àrees, entre d’altres, per parlar i
analitzar el concepte de turisme experiencial com a eina per a
la desestacionalització. S’acreditaren un total de 149 assistents.
La despesa ha estat de 40.809,95€.

Jornades de debat per a iniciar una reflexió estratègica en
el marc de la recerca i la innovació per a la sostenibilitat: la
necessitat d’un pacte

Es va organitzar unes jornades de debat, dividides en tres
sessions que varen tenir lloc el 27 de setembre, el 20 d’octubre
i el 22 de novembre de 2016 al Caixa Fòrum de Palma. Es
varen reunir representants i experts de diferents institucions
involucrades en la gestió del territori, la recerca i l’economia.
La despesa ha estat d’11.211,14€.

Jornada compra pública innovadora
El dia 20 de desembre de 2016 a l’Auditori del Parc Bit va

tenir lloc una jornada sobre compra pública innovadora, en la
que varen participar Luis Miralles de Imperial y Hornedo
(Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat), Miguel
Ortiz (CDTI), Caterina Sampol (ACCIÓ-Generalitat de
Catalunya, Olatz Nicolas Buxens (TECNALIA) i Javier Quiles
del Río (Xunta de Galicia). La despesa ha estat de 1.626,49€.

Think’up Culture-Eivissa
Es va realitzar un seminari sobre les Indústries Culturals i

Creatives a les Pitiüses a la seu del Consell Insular d’Eivissa els
dies 17 i 18 de novembre de 2016. Va servir de punt de
trobada, discussió i descobriment de potencialitats entre les
empreses de l’àmbit cultural i creatiu de les Pitiüses, així com
per donar a conèixer casos d’èxit de desenvolupament
econòmic vinculat als districtes culturals i creatius a d’altres
indrets. Hi assistiren 40 persones que representaven empreses
i professionals d’aquest sector. La despesa ha estat de
8.500,00€.

Jornades Procés de descobriment Emprenedor (RIS3)
Durant el segon semestre de 2016 es va iniciar la

metodologia de Procés de Descobriment Emprenedor. La qual
cosa ha consistit en:

- Detectar empreses de diferents sectors econòmics de les
Illes Balears potencialment innovadores (en aquest primer
exercici 250 empreses).
- Realitzar 3 trobades entre aquestes empreses i uns
experts en innovació finançat per la Comissió Europea (18
de juliol de 2016 a l’auditori del Parc BIT de Menorca a
Alaior, i 5 d’octubre de 2016 a la seu del Consell Insular
d’Eivissa). Es convidaran les 250 empreses anteriors i
s’involucraren en les jornades: 60 empreses a Palma, 40
empreses a Alaior i 30 a Eivissa.
- A cadascuna de les jornades, els empresaris plantejaren
per escrit les demandes d’R+D+I per a projectes concrets i
transformadors que voldrien executar. De manera que s’han
detectat les necessitats reals de coneixement d’un conjunt
d’empreses representatives en innovació (100 empreses) de
les Illes Balears.
- Es pretén donar continuïtat a aquesta tasca durant els
propers exercicis, estructurant els projectes esmentats i
detectant i convocat més empreses de cada cop més
especialitzades.
S’ha executat aquest projecte amb mitjans i personal propi

de les DGIR i el finançament dels consultors experts per part de
la Direcció General de Desenvolupament Urbà i Regional de la
Comissió Europea.

Convocatòria d’accions d’R+D+I per a pimes
Dia 24 de desembre de 2016 es va publicar al BOIB una

convocatòria per ajudar que les pimes de les Illes Balears
desenvolupin accions d’R+D+I durant l’exercici de 2017. Està
prevista una intensitat d’ajuda d’un 50% i una disponibilitat de
crèdit de 800.000,00€ (50% CAIB i 50% FEDER) per la qual
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cosa s’espera induir una nova inversió d’1.600.000,00€ en
R+D+I en el teixit productiu de les Illes Balears.

Pel que fa a la resta de les conselleries que financen
activitats d’R+D+I, a dia d’avui no s’ha reunit la Comissió
Interdepartamental de Ciència i Tecnologia (CICIT), que té la
funció entre altres, de fer el seguiment de les actuacions que
realitza el Govern de les Illes Balears en matèria d’R+D+I.

Palma, 22 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 27/17, presentada pel diputat
Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a I+D+I del sector privat.

Les dades sobre la despesa en R+D actualitzades
corresponen a l’any 2015 i varen ser publicades per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE) el 24 de novembre de 2016.
L’INE classifica la despesa en R+D per sectors econòmics,
empreses, administracions públiques, ensenyament superior i
institucions privades sense finalitats de lucre. L’INE no
especifica els camps de les empreses i la distribució fou la
següent:

Any 2015
Administració: 35,55%
Universitat: 49,26%
Empreses+IPSFL: 15,19%

En l’increment de despesa en R+D respecte al 2014 ha estat
la cinquena Comunitat Autònoma d’Espanya només darrera de
Catalunya, la Manxa, Madrid, Canàries i Múrcia, amb un
4,46%, molt per damunt de la mitjana nacional que ha estat
2,74%. Aquesta dada suposa un canvi de tendència ja que des
de l’any 2011 Balears havia sofert un decreixement continu en
aquest indicador.

Taxa de creixement I+D Illes Balears

L’any 2016 la Direcció General d’Innovació i Recerca va
finançar una sèrie d’actuacions (accions especials, postdoc,
predoc) i varen beneficiar a empreses del sector biotecnològic
i al sector químic de les Illes Balears.

Palma, 22 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 29/17 a 32/17, presentades
pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a import de les operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat de serveis
socials, d'educació, de sanitat i de la resta el mes de
desembre.

Total pendent de pagament a 31/12/2016 (Deute Comercial)

Àmbit Import de les operacions 
(milers d’euros)

Sanitat 145.069,88
Educació    9.282,32
Serveis Socials    3.039,97
Resta  34.354,75

Palma, 16 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 33/17, presentada pel diputat
Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a import d'operacions del pendent de
pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament de desembre.

L’import sol·licitat és: 19.884,76 milers d’euros

Palma, 16 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 34/17 a 59/17 i 71/17 a 78/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a 1 de gener de 2017 amb tots els
ajuntaments de les Illes Balears.

Ateses les característiques de la resposta la poden consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 79/17 a 111/17, presentades
pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les
Illes Balears a 1 de gener de 2017 amb tots els ajuntaments
de les Illes Balears.

Ateses les característiques de la resposta la poden consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AS)

A les Preguntes RGE núm. 60/17 a 63/17, presentades
pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les
Illes Balears amb els consells insulars,  gener.

Deute del Govern de la CAIB  amb els consells a 01/01/2017

Consell Insular de Mallorca 1.936.928,64
Consell Insular de Menorca 1.442.745,05

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=95
http://xip.parlamentib.es/frge-201703895-1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=96
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=96
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=97
http://xip.parlamentib.es/frge-201703329-5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=103
http://xip.parlamentib.es/frge-201703329-8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=100
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Consell Insular d’Eivissa    751.607,68
Consell Insular de Formentera    187.433,61

Palma, 16 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 64/17 a 67/17, presentades
pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents als
consells insulars,  gener.

Pagaments pendents als consells insulars a 01/01/2017

Consell Insular de Mallorca 1.936.928,64
Consell Insular de Menorca 1.442.745,05
Consell Insular d’Eivissa    751.607,68
Consell Insular de Formentera    187.433,61

Palma, 16 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm. 68/17 a 70/17 i 112/17 a
120/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a diversos ajuntaments a 1 de gener de 2017.

Alaior 113.796,22
Alaró 113.193,99
Alcúdia 367.734,51
Algaida   63.852,67
Andratx    86.404,70
Ariany       5.078,00
Artà 114.772,80
Banyalbufar   21.540,47
Binissalem   87.745,83
Búger   18.128,00
Bunyola   81.152,88
Calvià 1.912.472,61

Palma, 17 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 121/17 a 142/17, presentades
pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a
diversos ajuntaments a 1 de gener de 2017.

Campanet 27.128,00
Campos   89.646,58
Capdepera   26.678,00
Ciutadella de Menorca 565.784,92
Consell    45.527,76

Costitx 17.204,40
Deià 15.699,07
Eivissa    601.781,44
Es Castell 142.460,38
Es Mercadal 74.200,42
Es Migjorn Gran 18.178,00
Escorca   2.339,65
Esporles 160.825,48
Estellencs 35.896,75
Felanitx 140.207,50
Ferreries 122.807,52
Fornalutx 0,00
Inca 959.913,41
Lloret de Vistalegre 34.378,92
Lloseta 94.496,84
Llubí 48.755,62

Palma, 17 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 137/17, presentada pel diputat
Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pagaments pendents a l'Ajuntament de
Formentera a 1 de gener de 2017.

187.433,61.

Palma, 3 de març de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5345/17, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
de Cultura, Participació i Esports, sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític
del Govern.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Cultura,
Participació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=101
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
directora general de Turisme de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, sobre el resultat de les denúncies,
reclamacions o per via d'ofici, registrades en turisme
d'habitatges de vacances ilAlegals i de plurifamiliars des de
2012 a 2016, així com els expedients oberts i les diligències
fetes durant aquest període.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Turisme recapti la compareixença
de la directora general de Turisme de la CAIB, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 5373/17, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
de Presidència, sobre les directrius generals de l'acció de
govern, d'acord amb el programa polític del Govern, que
desenvoluparà en les noves àrees de responsabilitat
atribuïdes a la seva conselleria pel Decret 9/2017, de 7
d'abril.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 5506/17, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
de Presidència, sobre el desenvolupament de les accions
d'impuls normatiu i d'execució de les polítiques LGTBI en
compliment de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir
els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i
per eradicar l'LGTBI fòbia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 5507/17, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Conseller d'Educació i Universitat, sobre el Pla de millora
dels estudis de mestre d'educació infantil i primària.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller d'Educació
i Universitat, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 5508/17, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident
i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sobre la seva
gestió en el Consorci de la Platja de Palma.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió de
Turisme, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 5459/17. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a prioritats dels estudis contractats
per les conselleries de MÉS, inclosa a l'ordre del dia de la
sessió plenària de dia 25 d'abril de 2017, per la pregunta RGE
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núm. 5512/17, relativa a Decret d'exoneració de les condicions
urbanístiques de les edificacions i instal·lacions agràries i
complementàries en explotacions agràries.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 5377/17 i 5382/17. 

Conformement amb l'article 165.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, les preguntes esmentades,
presentades pels diputats Sílvia Tur i Ribas i Josep Castells i
Baró, dels grups parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca,
relatives a mesures de transparència en els procediments de
contractació i a materialització del Pacte educatiu,
respectivament, i no incloses a l'ordre del dia de la sessió
plenària de dia 2 de maig de 2017, queden decaigudes.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Criteri favorable i conformitat del Govern de les Illes

Balears respecte de la tramitació de la Proposició de llei
RGE núm. 4500/17.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, es dóna per assabentada de l'escrit  RGE
núm. 5279/17, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual manifesta el criteri favorable i la conformitat
amb la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 4500/17
(complementat amb l’escrit RGE núm. 4532/17), dels Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca,
Socialista, Podem Illes Balears, Popular, el Pi-Proposta per les
Illes Balears i Mixt, de modificació de la Llei 30/1998, de 29
de juliol, del règim especial de les Illes Balears.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Rectificació dels grups proposants de la Proposició de

llei RGE núm. 4582/17, de memòria democràtica de les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, es dóna per assabentada de l'escrit  RGE
núm. 5275/17, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual comunica el seu assabentament respecte de
la presentació per part d'una diputada del seu grup de la

proposició de llei esmentada, i acorda d'incloure aquest grup
entre els proposants de la iniciativa.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

E)
Criteri favorable i conformitat del Govern de les Illes

Balears respecte de la tramitació de la Proposició de llei
RGE núm. 4582/17.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, es dóna per assabentada de l'escrit  RGE
núm. 5505/17, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual manifesta el criteri favorable i la conformitat
amb la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 4582/17,
dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes balears, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (GxF-PSIB), de
memòria democràtica de les Illes Balears.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

F)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 5274/17, de modificació de la
Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, admet a tràmit l'escrit  RGE núm. 5501/17,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'article 98 del Reglament de la cambra, amplia el termini de
presentació d'esmenes al projecte esmentat fins a dia  5 de juny
de 2017.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

G)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, admet a tràmit l'escrit  RGE núm. 5502/17,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'article 98 del Reglament de la cambra, amplia el termini de
presentació d'esmenes al projecte esmentat fins a dia 15 de
maig de 2017.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-090.pdf#page=14
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Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

H)
Tramitació davant Ple i per urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 4368/17, contra la transfòbia i les
expressions d’odi contra les persones. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, admet a tràmit l'escrit  RGE núm. 5396/17,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, accepta
que sigui tramitada davant el Ple i, conformement amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la Resolució de Presidència reguladora de l’aplicació del
procediment d’urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que sigui tramitada per aquest procediment.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió

d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5321/17, presentat pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual renuncia al
càrrec de vicepresident de la Comissió d'Economia.

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Substitucions a diverses comissions de membres del

Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2017, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5322/17, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual comunica les substitucions següents:

Comissió d'Economia:
• Miquel Vidal i Vidal substitueix Gabriel Company i Bauzá
• Maria Núria Riera i Martos substitueix Margarita Cabrer i

González.

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
• Misericòrdia Sugrañes i Barenys substitueix Gabriel

Company i Bauzá

Comissió d'Assumptes Europeus:
• Gabriel Company i Bauzá substitueix Misericòrdia

Sugrañes i Barenys

Palma, a 26 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Anunci de licitació per a l’adjudicació del contracte de

subministrament, instal·lació i integració dels equips de
producció del senyal institucional de les sessions del Ple del
Parlament de les Illes Balears.

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Dependència que tramita l’expedient: Serveis Econòmics
Núm. expedient: 4/2017
Perfil del contractant: www.parlamentib.es (perfil del
contractant)

 
2. Objecte del contracte i CPV

Subministrament, instal·lació i integració dels equips de
producció del senyal institucional de les sessions del Ple del
Parlament de les Illes Balears

CPV: 323200002 (Equips audiovisuals i de televisió)

3. Tramitació, procediment i criteris
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert
- Criteris d’adjudicació: 
Oferta econòmica: 50%
Valoració tècnica dels productes i serveis: 30%
Millores en les prestacions mínimes i serveis sol·licitats:
10%
Pla d’execució: direcció de projecte, proves, instal·lació,
configuració i formació: 5%
Extensió de garantia de l’equipament i de la instal·lació:
5%

4. Termini d’execució i lloc d’execució
- Termini d’execució total: El subministrament, la
instal·lació i la integració dels equips haurà de finalitzar
abans de dia 30 de setembre de 2017.
- Termini d’execució parcial: Si els terminis ho permeten,
la instal·lació es realitzarà durant el mes de juliol i/o agost
de 2017.
- Lloc d’execució: Parlament de les Illes Balears, carrer
Conqueridor, núm. 11.
- Possibilitat de pròrroga: No.

 
5. Pressupost de licitació

- Import sense IVA: 73.600,00 €
- IVA 21%: 15.456,00 €
- Import total: 89.056,00 €

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-090.pdf#page=28
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6. Valor estimat del contracte
- Valor estimat: 73.600,00 €

7. Garantia
Garantia provisional: eximida
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, sense
l’IVA. 

8. Classificació i solvència
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional: d’acord amb les lletres F.1 i F.2 del Quadre de
característiques del contracte que figura al Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

9. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Serveis Econòmics del Parlament de les Illes
Balears
b) Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8
c) Localitat: Palma CP. 07001
d) Telèfon: 971228281
e) Fax: 971718201
f) www.parlamentib.es (perfil del contractant)

10. Presentació de les ofertes
a) Lloc de presentació: Registre de l’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial,  núm. 8
de Palma, de 9.00 a 14.00 hores.
b) Data límit de presentació d’ofertes: 15 dies següents al
de la publicació d’aquest anunci al BOIB.
c) Documentació a presentar: l’establerta al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta
contractació.
d) Admissió de variants: no.

 
11. Obertura de proposicions

Tendrà lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Conqueridor, núm. 11 de Palma.
Data i hora: s’avisarà oportunament mitjançant correu
electrònic o fax.

12. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari d’acord amb l’establert a la
lletra N del Quadre de característiques del contracte que
figura al Plec de clàusules administratives particulars.

A la seu del Parlament, 24 de abril de 2017
L’oficiala major
Esperança Munar i Pascual
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	A les Preguntes RGE núm. 14657/16 a 14668/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a consultes presencial, telemàtiques i telefòniques ateses a l'oficina de l'IBAVI a Eivissa, a Mallorca, a Menorca i a Formentera.
	A les Preguntes RGE núm. 14669/16 a 14676/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a línies d'ajudes al lloguer ofertes i ajudes al lloguer atorgades a l'oficina de l'IBAVI a Eivissa, a Mallorca, a Menorca i a Formentera.
	A les Preguntes RGE núm. 14697/16 a 14701/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a concepte d'ingressos suficients, arrendataris amb ingressos suficients a Eivissa, Menorca, Formentera i Mallorca.
	A les Preguntes RGE núm. 14702/16 i 14703/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a activitats illegals a habitatges en règim de lloguer social arrendats per l'Ibavi (I i II).
	A les Preguntes RGE núm. 14704/16 a 14711/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a morositat dels habitatges en règim de lloguer social de l'Ibavi, a major impagament de la renda a habitatges en règim de lloguer social, a índex mitjà de morositat dels habitatges en règim del lloguer social de l’IBAVI i a quantes mensualitats arriba el major impagament de la renda en habitatges en règim de lloguer social de l’IBAVI a Formentera, Mallorca, Menorca i Eivissa.
	A les Preguntes RGE núm. 14712/16 a 14715/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a procediments judicials promoguts pels govern de cadascuna de les Illes per recuperar habitatges en règim de lloguer social.
	A les Preguntes RGE núm. 14718/16 a 14721/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a persones inscrites en el Registre públic de demandats d'habitatge protegits per obtenir habitatge a Eivissa, a Menorca, a Mallorca i a Formentera.
	A les Preguntes RGE núm. 15034/16 i 15035/16, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a collaboracions 1 i 2.
	A la Pregunta RGE núm. 15449/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a relació dels pagaments realitzats de la partida per publicitat institucional del pressupost de 2015.
	A la Pregunta RGE núm. 15450/16, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a pagaments per publicitat institucional (II).
	A la Pregunta RGE núm. 15525/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics d'aigua dessalada que Abaqua subministra a Algaida.
	A la Pregunta RGE núm. 15746/16, presentada per la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses que han obtingut contractes externs.
	A la Pregunta RGE núm. 16919/16, presentada per la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol davant els matrimonis forçats a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 17296/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa durant el 2015.
	A la Pregunta RGE núm. 17298/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears durant el 2015.
	A les Preguntes RGE núm. 17306/16 i 17376/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears durant el 2015 i el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17310/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial durant el 2015.
	A la Pregunta RGE núm. 17313/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Delegació del Govern de les Illes balears per a l'Institut Ramon Llull durant el 2015.
	A les Preguntes RGE núm. 17317/16 i 17387/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el 2015 i el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 17319/16 i 17389/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Escola Balear d'Administració Pública durant el 2015 i el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 17322/16 i 17392/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació BIT durant el 2015 i el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17323/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears durant el 2015.
	A la Pregunta RGE núm. 17330/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Santuari de Lluc durant el 2015.
	A les Preguntes RGE núm. 17331/16 i 17401/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears durant el 2015 i el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 17339/16 i 17409/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut d'Estadística de les Illes Balears durant el 2015 i el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 17346/16 i 17416/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Multimèdia de les Illes Balears durant el 2015 i el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17380/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci serra de Tramuntana Patrimoni Mundial durant el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17395/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17400/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Santuari de Lluc durant el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17406/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut Balear de la Dona durant el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17417/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Oficina Balears a Brusselles durant el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17418/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Oficina de defensa dels Drets del Menor durant el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17423/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears durant el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17424/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Serveis de Millora Agrària i Pesquera durant el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 17520/16, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos de defunció de persones desplaçades per rebre assistència sanitària a centres ubicats fora de l’àrea de salut de la seva localitat.
	A la Pregunta RGE núm. 17521/16, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de persones difuntes que s’hagin desplaçat fora de l’àrea de salut de la seva localitat.
	A la Pregunta RGE núm. 17893/16, presentada per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ambulàncies.
	A la Pregunta RGE núm. 26/17, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a I+D+I.
	A la Pregunta RGE núm. 27/17, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a I+D+I del sector privat.
	A les Preguntes RGE núm. 29/17 a 32/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a l'Administració General de l'Estat de serveis socials, d'educació, de sanitat i de la resta el mes de desembre.
	A la Pregunta RGE núm. 33/17, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de desembre.
	A les Preguntes RGE núm. 34/17 a 59/17 i 71/17 a 78/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de gener de 2017 amb tots els ajuntaments de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 79/17 a 111/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de gener de 2017 amb tots els ajuntaments de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 60/17 a 63/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars,  gener.
	A les Preguntes RGE núm. 64/17 a 67/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars,  gener.
	A les Preguntes RGE núm. 68/17 a 70/17 i 112/17 a 120/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos ajuntaments a 1 de gener de 2017.
	A les Preguntes RGE núm. 121/17 a 142/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos ajuntaments a 1 de gener de 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 137/17, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de gener de 2017.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 5345/17, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Cultura, Participació i Esports, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
	RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença de la directora general de Turisme de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre el resultat de les denúncies, reclamacions o per via d'ofici, registrades en turisme d'habitatges de vacances illegals i de plurifamiliars des de 2012 a 2016, així com els expedients oberts i les diligències fetes durant aquest període.
	RGE núm. 5373/17, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Presidència, sobre les directrius generals de l'acció de govern, d'acord amb el programa polític del Govern, que desenvoluparà en les noves àrees de responsabilitat atribuïdes a la seva conselleria pel Decret 9/2017, de 7 d'abril.
	RGE núm. 5506/17, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Presidència, sobre el desenvolupament de les accions d'impuls normatiu i d'execució de les polítiques LGTBI en compliment de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia.
	RGE núm. 5507/17, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller d'Educació i Universitat, sobre el Pla de millora dels estudis de mestre d'educació infantil i primària.
	RGE núm. 5508/17, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sobre la seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5459/17.
	Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5377/17 i 5382/17.
	Criteri favorable i conformitat del Govern de les Illes Balears respecte de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 4500/17.
	Rectificació dels grups proposants de la Proposició de llei RGE núm. 4582/17, de memòria democràtica de les Illes Balears.
	Criteri favorable i conformitat del Govern de les Illes Balears respecte de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 4582/17.
	Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears.
	Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.
	Tramitació davant Ple i per urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 4368/17, contra la transfòbia i les expressions d’odi contra les persones.
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