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V) RGE núm. 5801/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'Escola Universitària
d'Odontologia.
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social garantida, mar´i abril de 2017.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 5831/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a edificacions en
àrees protegides.
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B) RGE núm. 5914/17, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a implicació del
Govern en la seguretat de les festes de Sant Joan.
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D) RGE núm. 5917/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en el club social
"Amics".
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E) RGE núm. 5918/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abandonament escolar
a les Illes Balears.
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F) RGE núm. 5919/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rigor en la informació que es
trasllada als ciutadans.
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G) RGE núm. 5920/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi.
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H) RGE núm. 5921/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència del Pla Juncker
per a les Illes Balears.
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I) RGE núm. 5922/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elecció de l'educació dels
fills.
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J) RGE núm. 5923/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a treballadors del
061.
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K) RGE núm. 5924/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a impost de
begudes ensucrades.
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L) RGE núm. 5925/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a venda
ambulant il·legal.
4871
M) RGE núm. 5926/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a plans
d'empreses de cotxes de lloguer homologats.
4872
N) RGE núm. 5928/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inspectors de
turisme.
4872
O) RGE núm. 5929/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació dels AD i ATD.
4872
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P) RGE núm. 5931/17, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a tancament de
treballadors del Psiquiàtric.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5848/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a privatització del Registre Civil, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
4872
B) RGE núm. 5865/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació dels requisits de titulació per a professorat docent,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les Preguntes RGE núm. 143/17 a 175/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a pagaments pendents a diversos ajuntaments a 1 de gener de 2017.
4874
B) A la Pregunta RGE núm. 182/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cost de la finca Son Real.
4874
C) A la Pregunta RGE núm. 183/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cost de la parcelAla de Son Serra de Marina.
4874
D) A la Pregunta RGE núm. 184/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a demolició de l'estructura de la parcelAla de Son Serra de Marina.
4874
E) A la Pregunta RGE núm. 185/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a sou personal de la Conselleria d'Innovació.
4874
F) A la Pregunta RGE núm. 186/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a subvenció a la fossa de Porreres.
4874
G) A la Pregunta RGE núm. 187/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a subvencions a l'obertura de fosses.
4875
H) A la Pregunta RGE núm. 188/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a conceptes subvencionats en obertura de fosses.
4875
I) A la Pregunta RGE núm. 535/17, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assessors lingüístics en nòmina el gener de 2015.
4875
J) A la Pregunta RGE núm. 536/17, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assessors lingüístics en nòmina el gener de 2016.
4875
K) A la Pregunta RGE núm. 537/17, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assessors lingüístics en nòmina el gener de 2017.
4875
L) A la Pregunta RGE núm. 538/17, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assessors lingüístics contractats del borsí.
4875
M) A la Pregunta RGE núm. 539/17, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dietes cobrades per desplaçaments per tractament de la malaltia a altres comunitats.
4875
N) A la Pregunta RGE núm. 540/17, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dietes cobrades per desplaçaments per tractament de la malaltia sense retard.
4876
O) A la Pregunta RGE núm. 541/17, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a període màxim de retard del pagament de dietes per desplaçaments a altres comunitats per rebre tractament.
4876
P) A la Pregunta RGE núm. 542/17, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a personal interí nou de serveis generals, 2016.
4876
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Q) A la Pregunta RGE núm. 544/17, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a personal interí eventual nou, 2016.
4876
R) A la Pregunta RGE núm. 625/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a Comissió de l'article 8.3 de la Llei 10/2016.
4876
S) A les Preguntes RGE núm. 648/17 a 652/17, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a segona opinió mèdica (1 a 5).
4877
T) A les Preguntes RGE núm. 653/17 a 656/17, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a regulació i control de la publicitat sanitària (1 a 4).
4877
U) A la Pregunta RGE núm. 657/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicitat
sanitària enganyosa.
4877
V) A la Pregunta RGE núm. 685/17, presentada pel diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
de lloguer de vacances regularitzades el 2015 i el 2016.
4877
W) A les Preguntes RGE núm. 686/17 a 720/17, presentades pel diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a recaptació en concepte d'impost turístic als diversos ajuntaments de les Illes.
4877
X) A la Pregunta RGE núm. 753/17, presentada pel diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
existents a la borsa de places.
4878
Y) A les Preguntes RGE núm. 786/17 i 787/17, presentades per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a rutes saludables (I i II).
4878
Z) A les Preguntes RGE núm. 904/17 a 933/17 i 954/17 a 956/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a músics de diversos municipis de les Illes Balears que han demanat subvencions el 2016.
4878
AA) A les Preguntes RGE núm. 966/17 a 1000/17, 1002/17 a 1009/17, 10011/17 i 1012/17, presentades per la diputada Elena
Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a músics de diversos municipis de les Illes Balears als quals se'ls han
concedit subvencions el 2016.
4878
AB) A les Preguntes RGE núm. 1109/17, 1110/17, 1119/17 i 1129/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies de teatre de diversos municipis de les Illes Balears que han demanat subvencions
el 2016.
4879
AC) A les Preguntes RGE núm. 1169/17, 1179/17, 1189/17, 1199/17, 1209/17 i 1219/17, presentades per la diputada Elena Baquero
i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies de teatre de diversos municipis de les Illes Balears a les quals s'han
concedit subvencions el 2016.
4879
AD) A les Preguntes RGE núm. 1255/17 a 1263/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a companyies de teatre de diversos municipis de les Illes Balears a les quals s'han denegat subvencions el 2016.
4879
AE) A les Preguntes RGE núm. 1301/17, 1311/17, 1321/17, 1331/17, 1341/17 i 1351/17 a 1367/17, presentades per la diputada
Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a artistes plàstics de diversos municipis de les Illes Balears que
han demanat subvencions el 2016.
4879
AF) A les Preguntes RGE núm. 1370/17 a 1434/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a artistes plàstics de diversos municipis de les Illes Balears als quals s'han concedit subvencions el 2016. 4879
AG) A les Preguntes RGE núm. 1444/17 a 1501/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a artistes plàstics de diversos municipis de les Illes Balears als quals s'han denegat subvencions el 2016.
4879
AH) A les Preguntes RGE núm. 1502/17 a 1513/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a escriptors i escriptores d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han demanat subvencions el 2016 i
escriptors i escriptores als quals s'han concedit i s'han denegat.
4880
AI) A les Preguntes RGE núm. 1543/17 a 1554/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajuntaments d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han demanat subvencions per a esdeveniments musicals
el 2016 i ajuntaments als quals s'han concedit i s'han denegat.
4880
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AJ) A les Preguntes RGE núm. 1555/17 a 1566/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajuntaments d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han demanat subvencions per a esdeveniments teatrals
el 2016 i ajuntaments als quals s'han concedit i s'han denegat.
4880
AK) A les Preguntes RGE núm. 1571/17 a 1574/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajuntaments d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han demanat subvencions per a esdeveniments literaris
el 2016.
4880
AL) A les Preguntes RGE núm. 1575/17 a 1586/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajuntaments d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han demanat subvencions per a esdeveniments
relacionats amb arts plàstiques el 2016 i ajuntaments als quals s'han concedit i s'han denegat.
4880
AM) A les Preguntes RGE núm. 1591/17 a 1602/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a associacions d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han demanat subvencions per a esdeveniments
musicals el 2016 i associacions a les quals s'han concedit i s'han denegat.
4881
AN) A les Preguntes RGE núm. 1603/17 a 1614/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a associacions d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han demanat subvencions per a esdeveniments teatrals
el 2016 i associacions a les quals s'han concedit i s'han denegat.
4881
AO) A la Pregunta RGE núm. 1686/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a subvencions nominatives (II).
4881
AP) A la Pregunta RGE núm. 1708/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a publicitat institucional.
4881
AQ) A la Pregunta RGE núm. 1713/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ambulàncies pediàtriques públiques.
4882
AR) A la Pregunta RGE núm. 1714/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ambulàncies pediàtriques privades.
4882
AS) A la Pregunta RGE núm. 1715/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d'ambulàncies pediàtriques.
4882
AT) A la Pregunta RGE núm. 1716/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat
de malalts a l'Hospital General (I).
4882
AU) A la Pregunta RGE núm. 1717/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat
de malalts a l'Hospital General (II).
4882
AV) A la Pregunta RGE núm. 1718/17, presentada per la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a execució de les obres de millora d'accessos des de l'aparcament a l'Hospital Can Misses.
4882
AW) A les Preguntes RGE núm. 1813/17 i 1815/17, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a responsabilitats de la consellera de salut en relació amb la manca de prevenció de riscos sanitaris a Can Misses, i de la
concessionària en relació amb la problemàtica generada pel manteniment dels quiròfans de Can Misses.
4883
AX) A les Preguntes RGE núm. 1814/17 i 1817/17 a 1819/17, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a responsabilitats de la consellera de salut en relació amb l'anulAlació de totes les intervencions de Can Misses, a
derivacions hospitalàries com a conseqüència del tancament de quiròfans, a intervencions quirúrgiques posposades i no derivades i a
ús dels quiròfans de la Policlínica per evitar desplaçaments innecessaris.
4883
AY) A la Pregunta RGE núm. 1816/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures legals com a conseqüència del tancament dels quiròfans de Can Misses per la presència d'insectes.
4883
AZ) A la Pregunta RGE núm. 1820/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
insectes en els quiròfans de Can Misses.
4883
BA) A la Pregunta RGE núm. 1857/17, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues de collites a causa del temporal.
4884
BB) A la Pregunta RGE núm. 1858/17, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a donacions de sang.
4884
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BC) A la Pregunta RGE núm. 1860/17, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients presentats a la Comissió de Medi Ambient.
4885
BD) A la Pregunta RGE núm. 1884/17, presentada per la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunions del Consell Assessor de Continguts i Programació.
4885
BE) A la Pregunta RGE núm. 1889/17, presentada per la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retribucions de la Sra. Margarita Cardona Cardona.
4885
BF) A la Pregunta RGE núm. 1953/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificacions pressupostàries en relació amb la Renda Social Garantida.
4885
BG) A la Pregunta RGE núm. 2020/17, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
metodologia per al càlcul d'audiència d'IB3.
4885
BH) A la Pregunta RGE núm. 2037/17, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla forestal de les Illes Balears.
4885
BI) A la Pregunta RGE núm. 2053/17, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris d'assignació de les places de refugis i albergs.
4886
BJ) A les Preguntes RGE núm. 2143/17 a 2167/17 i 2214/17 a 2238/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern amb diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de febrer de 2017.
4886
BK) A les Preguntes RGE núm. 2168/17 a 2170/17, 2172/17 a 2193/17, 2239/17 a 2241/17 i 2243/17 a 2264/17, presentades pel
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern amb diversos ajuntaments de les Illes
Balears a 1 de febrer de 2017.
4886
BL) A les Preguntes RGE núm. 2171/17, 2210/17 a 2213/17 i 2242/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a 1
de febrer de 2017 i a deute del Govern de les Illes Balears amb l’Ajuntament de Formentera a 1 de febrer de 2017.
4886
BM) A les Preguntes RGE núm. 2194/17 a 2209/17 i 2265/17 a 2280/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern amb diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de febrer de 2017.
4886
BN) A les Preguntes RGE núm. 2281/17 a 2285/17, 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 el mes de gener en sanitat, en educació
i en serveis socials, a import de les operacions comunicat a l’Administració general de l’Estat, i a import de les operacions del pendent
de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament el mes de gener.
4886
BO) A la Pregunta RGE núm. 2290/17, presentada pel diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en concepte de cànon de sanejament d'aigua.
4886

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 5856/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa solAlicitud de compareixença urgent del rector de la UIB, sobre la venda
de falsos medicaments contra el càncer.
4887
B) RGE núm. 5857/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut, sobre
la venda de falsos medicaments contra el càncer.
4887

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5690/17.

4887

B) Retirada de les solAlicituds de compareixença RGE núm. 4630/17 i 4631/17.

4887

C) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4090/17 a 4095/17, 4212/17 i 4213/17.
4887
D) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 3884/17 a 3887/17.
4887
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E) Procediment d'urgència i proposta de tramitació directa i lectura única per a la Proposició de llei RGE núm. 4500/17, de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
4888

4. INFORMACIONS
A) Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de Salut.

4888

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 93, de 28 d'abril de 2017.

4888
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'abril de 2017, aprovà la Proposició de llei sobre la
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.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE LA 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
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La cooperació entre els estats de la Mediterrània per a la
protecció de la seva mar va néixer de manera simultània al
reconeixement internacional de la necessitat de preservar el
medi ambient a escala mundial. Després de la Conferència de
Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà celebrada a
Estocolm (Suècia) de 1972 es va convocar una reunió
intergovernamental a Barcelona el 1975 a la qual setze estats i
les llavors Comunitats Europees varen aprovar el Pla d’Acció
per a la Protecció i el Desenvolupament de la Conca
Mediterrània (PAM) en el marc del Programa de les Nacions
Unides per al Medi Ambient. El PAM va donar lloc al Conveni
per a la protecció de la mar Mediterrània contra la
contaminació, elaborat a Barcelona el 16 de febrer de 1976.
L’enfocament inicial de conservació es va centrar en la
lluita contra la contaminació per ser ampliat més endavant cap
a la protecció i, en el seu cas, la millora de l’estat dels recursos
naturals i els llocs naturals de la Mar Mediterrània. Amb
aquesta finalitat es va elaborar el Protocol sobre zones
especialment protegides i diversitat biològica, aprovat a
Barcelona el 10 de juny de 1995.
En l’àmbit de la UE primer es va participar activament en
l’elaboració i l'adopció dels instruments de cooperació regional
de protecció de la Mediterrània i es varen adoptar normes
pròpies de protecció del medi marí. És de destacar la
preservació dels hàbitats marins d’un ample conjunt d’espècies
mitjançant la Directiva d’aus (Directiva 2009/147/CE) i la
Directiva d’hàbitats (Directiva 92/43/CEE). En una
aproximació ecosistèmica de major abast es troba la Directiva
marc de l’aigua (Directiva 2000/60/CE) que protegeix les
aigües costaneres, i la Directiva marc del medi marí (Directiva

2008/56/CE), que comporta l’adopció d’instruments de
planificació per a la consecució d’objectius generals del bon
estat dels espais marins.
L’Estat espanyol és part signant de la majoria dels acords
internacionals de protecció de la Mediterrània i, com a membre
de la Unió Europea, ha adaptat el seu sistema jurídic a les
normes comunitàries de protecció de la biodiversitat a la
Mediterrània. Especialment significatives en aquest aspecte són
la Llei de patrimoni natural i de la biodiversitat (Llei 42/2007)
i la Llei de protecció del medi marí (Llei 41/2010).
La Llei de patrimoni natural i biodiversitat va crear la figura
d’"àrea marina protegida", i la Llei de protecció del medi marí
va crear formalment la Xarxa d’Àrees Marines Protegides
d’Espanya (RAMPE), integrada per espais protegits situats al
medi marí espanyol, representatius del patrimoni natural marí,
amb independència que la seva declaració i gestió siguin
regulades per normes internacionals, comunitàries, estatals o
autonòmiques. En aquesta xarxa s’integren les àrees marines
protegides, les zones especials de conservació i zones
d’especial protecció de les aus, altres categories d’espais
protegits nacionals, internacionals i autonòmics, així com les
reserves marines de pesca.
A la Mediterrània s’han protegit les àrees marines de Masia
Blanca, Illes Columbretes, Llevant de Mallorca-Cala Rajada,
Illa de Tabarca, Cap de Palos-Illes Formigues, Cap de
Gata-Níjar, Illa d’Alboran, Illes Medes, Cap de Creus, Ses
Negres, Nord de Menorca, Illes Malgrats, Illa del Toro, Badia
de Palma, Migjorn de Mallorca, Freus d’Eivissa i Formentera,
Cap de Sant Antoni, Irta.
A tot això cal afegir-hi la proposta de Zona Especialment
Protegida d’Importància per a la Mediterrània (ZEPIM) del
corredor de migració de cetacis de la demarcació marina del
llevant i les Illes Balears anunciada per part d’Espanya a la
passada 19a Conferència de les Parts del Conveni de Barcelona
celebrat a Atenes el febrer de 2016; una declaració que compta
amb l’impuls i el suport del Ple del Parlament de les Illes
Balears, que havia aprovat de manera unànime, a la sessió de
16 de febrer de 2016, una declaració institucional on instava el
Govern espanyol a protegir el Corredor de Migració de Cetacis
de la demarcació marina esmentada com ZEPIM, així com a
aplicar de manera immediata un règim preventiu de protecció
d’aquesta àrea i mesures de reducció del renou submarí.
Després del Parlament balear s’han sumat a aquesta petició el
Govern autonòmic (a la reunió del Consell de Govern del 27 de
maig de 2016), la Generalitat de Catalunya (mitjançant Acord
el 19 de juliol de 2016), els consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, més d’una desena
d’ajuntaments de les Illes Balears i, més recentment,
l’Ajuntament de Barcelona. També hi han expressat el seu
suport l’Aliança Mar Blava i les principals ONG ecologistes
d’àmbit estatal (Amics de la Terra, Ecologistes en Acció,
Greenpeace, Seo/Birdlife i WWF), entre d’altres.
II
La protecció mediambiental ha evolucionat des de la
protecció de determinades espècies i indrets a la protecció dels
ecosistemes, la biodiversitat i la geodiversitat. Així, l’abast
actual de la protecció mediambiental s’estén tant al complex
dinàmic de comunitats vegetals, animals i microorganismes
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com a l’anomenat medi no vivent amb el qual actuen com una
unitat funcional, integrant així tots els elements de la definició
establerta pel Conveni sobre la Diversitat Biològica, elaborat
a Río de Janeiro el 5 de juny de 1992 i assumida per
l’esmentada Llei de patrimoni natural i de la biodiversitat.
En aquest context recordam que l’entorn abiòtic marí és
part integrant dels ecosistemes marins i també ha de ser objecte
de protecció. Els hidrocarburs ja no poden ser regulats i
gestionats com recursos a explorar, fer-hi recerca i explotar pel
seu pur interès energètic, es tracta de recursos naturals no
renovables que formen part dels rics ecosistemes marins a
conservar.
L’aproximació als hidrocarburs que ha dominat el segle XX
ha estat desbordada pel coneixement i la responsabilitat que
arriba des de la societat a les lleis de manera lenta però
inexorable.
En aquest sentit no resulta coherent explorar o investigar
nous jaciments de combustibles fòssils quan l’Agència
Internacional de l’Energia i Nacions Unides han posat de
manifest que si es volen evitar els efectes d’un canvi climàtic
a gran escala, s’ha de deixar de cremar la major part de les
reserves disponibles de combustibles fòssils per no fer
augmentar de forma irreversible les emissions a l’atmosfera de
diòxid de carboni (CO2), principal gas causant de l’escalfament
global del planeta.
A més, aquestes activitats d’exploració, recerca i explotació
suposen realitzar un esforç en el sentit contrari als
compromisos adquirits per la Unió Europea i l’Estat d’assolir
un sector energètic eficient i intel·ligent basat al cent per cent
en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables, com a única
resposta sostenible al problema del canvi climàtic.
La ciutadania és cada vegada més conscient d’aquesta
preocupació, per la qual cosa a les conclusions del sondeig
internacional World Wide Views Climate and Energy
(promogut per les Nacions Unides i el govern francès de cara
a la Cimera de París sobre canvi climàtic de desembre de 2015,
on s’adoptà l’Acord de París) es mostra que el 69,2% de la
població espanyola és partidària de "suspendre definitivament
l’exploració de totes les reserves de combustibles fòssils".
El límit per a l’exploració, la recerca i l'explotació dels
hidrocarburs mar endins ja no pot ser únicament la capacitat
tecnològica, sinó que es fa necessari reservar grans àrees
d’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs, no sols per
a la protecció dels ecosistemes marins i la diversitat biològica
d’aquests espais, sinó també per a la necessària preservació de
la geodiversitat que representen aquests recursos naturals no
renovables.
Això encaixa de manera adient amb la facultat, reconeguda
per la Unió Europea, que conserven els estats membres per
determinar dins els seus territoris respectius les zones a les
quals quedaria autoritzat l’exercici d’activitats de prospecció,
exploració i producció d’hidrocarburs, a la Directiva de
prospeccions, exploració i producció d’hidrocarburs (Directiva
94/22/CE).

4857
III

El medi marí, a efectes de la protecció dels recursos
naturals conforme al dret de la Unió Europea i per tant al dret
intern dels estats membres comprèn les aigües, el llit marí i el
subsòl situats més enllà de la línia de base que serveix per
mesurar l’amplària de les aigües territorials i que s’estén fins al
límit exterior de la zona a la qual un estat membre de la Unió
Europea exerceix sobirania o jurisdicció de conformitat amb la
Convenció de les Nacions Unides sobre Dret de la Mar. Per
tant, comprèn la mar territorial com a zona econòmica
exclusiva i la plataforma continental, així com qualsevol altra
zona marina damunt la qual els estats exerceixin jurisdicció
parcial, com les zones de protecció ecològica o pesquera.
IV
L’article 132.2 de la Constitució Espanyola estableix que
són béns de domini públic estatal la zona marítimoterrestre, les
platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona
econòmica i la plataforma continental. Amb aquest títol la
present llei pretén protegir la mar Mediterrània sota jurisdicció
espanyola del possible deteriorament que puguin produir al
medi marí les activitats d’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs o altres substàncies minerals.
La llei s’estructura en un article, una disposició addicional
i una disposició transitòria.
Article 1
Queden excloses l’exploració, la recerca i l'explotació
d’hidrocarburs o altres substàncies minerals en el medi marí de
la mar Mediterrània sobre la qual l’Estat espanyol exerceixi
jurisdicció que abasti almenys la protecció dels recursos
naturals.
Igualment queda exclosa d’aquest espai marí l’exploració
mitjançant adquisicions sísmiques sigui quina sigui la seva
finalitat, tret que s’utilitzin tecnologies la completa innocuïtat
de les quals hagi quedat científicament demostrada.
Disposició addicional
Les exploracions d’hidrocarburs incloses en aquesta llei
amb data de concessió atorgada amb anterioritat a la seva
entrada en vigor romandran vigents fins a la seva extinció sense
cap possibilitat de pròrroga.
Disposició transitòria
La llei serà d’aplicació a totes aquelles sol·licituds
d’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs o
d’adquisicions sísmiques contemplades en aquesta llei que a la
seva entrada en vigor no hagin estat resoltes.
A la seu del Parlament,19 d'abril de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 3569/17, relativa a necessitats de consens en
les inversions anunciades per AENA a l'aeroport de Palma,
amb les esmenes RGE núm. 4733/17, 4735/17, 4734/17,
4736/17, 4737/17 i 4738/17, i quedà aprovada la següent:

de treball, la salut i la seguretat laborals, així com els horaris de
servei i temps d’atenció als usuaris i la qualitat d’aquesta
atenció.
8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les legítimes
iniciatives que, en defensa dels seus drets, puguin emprendre
els treballadors i les treballadores d’acord amb allò que
estableix a tal efecte la legislació laboral.
A la seu del Parlament, 11 d'abril de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

RESOLUCIÓ
A)

Ordre de Publicació
1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA i el Govern
d’Espanya a consensuar amb el Govern de les Illes Balears i a
consultar amb el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma
així com les principals entitats i associacions de l’illa de
Mallorca, l’abast i la conveniència de les actuacions previstes
i anunciades a l’aeroport de Palma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta AENA i el Govern
d’Espanya a consensuar amb el Govern de les Illes Balears, així
com a consultar amb el consell insular corresponent,
l’ajuntament o els ajuntaments que pertoqui així com amb les
entitats i associacions més representatives de la societat civil de
l’illa on s’ubiqui l’aeroport en qüestió, totes aquelles inversions
i actuacions que no estiguin directament vinculades a la
seguretat, a la sostenibilitat ambiental de les instal·lacions i al
seu manteniment ordinari.
3. El Parlament de les Illes Balears reitera al Govern d'Espanya
que adopti les mesures necessàries per fer efectiva la cogestió
dels aeroports, de manera que el Govern de les Illes Balears,
així com les principals institucions, associacions i entitats de la
societat civil de les Illes Balears, participin de manera directa
i efectiva en la gestió, la programació i la planificació dels
aeroports de les Illes Balears des del manteniment del caràcter
públic de la seva titularitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta AENA i el Govern
d’Espanya a no ampliar ni construir pistes noves a l’Aeroport
de Palma per tal de no augmentar el nombre de vols davant la
situació de col·lapse turístic que les Illes Balears estan patint.
5. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a extremar el
seguiment i la vigilància del compliment estricte de les
condicions exigibles en els contractes derivats dels concursos
públics d’adjudicació dels serveis d’assistència a terra
(handling) que presten als usuaris dels aeroports de les Illes
Balears les companyies aèries així com les terceres empreses
que fan feina per a aquestes.
6. El Parlament de les Illes Balears insta AENA i el Govern
d’Espanya a revertir el procés de privatització d’AENA.
7. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a extremar el
seguiment i la vigilància del compliment estricte dels
contractes, de manera especial pel que fa a les condicions i a la
jornada laborals, així com la quantitat de plantilla compromeses
en les distintes especialitats laborals, les condicions dels centres

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 2565/17, relativa a drets del personal del
sector públic i estabilització de les plantilles, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç que durant
aquests anys han realitzat els empleats públics, que han sofert
severes restriccions en les seves condicions laborals i
retributives.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a modificar la política de restricció a l'ocupació pública estable
i de qualitat i, per tant, l’insta que elimini la taxa de reposició
d'efectius que ve llastrant i precaritzant l'ocupació pública des
de l'any 2011 fins a l'actualitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a elaborar un Pla d'Ocupació i Ordenació de Recursos Humans
i adoptar mesures que afavoreixin l'estabilitat a les
administracions.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a adaptar la legislació espanyola aplicable al personal dels
serveis públics, a la normativa europea per acabar amb l'ús
discriminatori i abusiu de la contractació temporal en aquests.
A la seu del Parlament, 11 d'abril de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
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B) RGE núm. 4642/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del conseller
Vicenç Vidal un cop assumides les funcions de Transparència,
Cultura i Esports, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'abril de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1672/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la gestió administrativa i als serveis que
presten els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes
Balears.

C) RGE núm. 4534/17, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a funció de la
PEU, que contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.
D) RGE núm. 4536/17, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a revisió dels equips directius dels centres
escolars, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

E) RGE núm. 4643/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació de contractes
al director de la campanya electoral de MÉS, que contestà el
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

F) RGE núm. 4530/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pisos cedits
per la SAREB, que contestà el conseller de Territori, Energia
i Mobilitat.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1673/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la situació dels plans d'igualtat del personal
empleat públic docent i estatutari de l'administració
autonòmica.
Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

G) RGE núm. 4513/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a moratòria
d'hotels urbans, que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.
H) RGE núm. 4512/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a servei
d'hemodiàlisi, que contestà la consellera de Salut.
I) RGE núm. 4527/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència als malalts
al·lèrgics, que contestà la consellera de Salut.
J) RGE núm. 4528/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en relació
amb la convidada a un condemnat per enaltiment del
terrorisme, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.
K) RGE núm. 4529/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a acusacions en relació
amb la gerent de l'IBAVI, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

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 4
d'abril de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 4293/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a parcel·la mínima per a la construcció en sòl rústic, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

L) RGE núm. 4535/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a model de llibertat
d'expressió en el món educatiu, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
M) RGE núm. 4514/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Consorci
de Transport de Mallorca i Serveis Ferroviaris de Mallorca, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
N) RGE núm. 4640/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a responsabilitat pels contractes adjudicats a Jaume Garau, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
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O) RGE núm. 4531/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del
codi ètic del Govern, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
Palma, a 4 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
P) RGE núm. 4808/17, del diputat Rafael Nadal i Homar, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de 24 hores al
PAC de Manacor, que contestà la consellera de Salut.

Y) RGE núm. 4813/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi sobre el públic
que assisteix als concerts de l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears, que contestà la consellera de Cultura, Participació i
Esports.
Z) RGE núm. 4798/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a ocupacions il·legals, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
AA) RGE núm. 4803/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suports per governar,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
AB) RGE núm. 4802/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a inspectors de lloguer de vacances, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 4810/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies dels
treballadors dels informatius d'IB3, que contestà la consellera
de Cultura, Participació i Esports.

AC) RGE núm. 4814/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència
en relació amb la documentació sol·licitada en relació amb els
contractes menors signats pel Govern, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 4801/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a transport
dels SUAP d'Eivissa, que contestà la consellera de Salut.

Palma, a 4 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

S) RGE núm. 4804/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de promoció
d'accés a l'habitatge a l'illa de Formentera, que contestà el
conseller de territori, Energia i Mobilitat.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
T) RGE núm. 4812/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de contractació
dels informes i estudis per part de la Vicepresidència i
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, que contestà el
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
U) RGE núm. 4799/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pressuposts generals de l'Estat 2017, que contestà la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
V) RGE núm. 4800/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a empreses
de transport escolar i de viatgers, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril de 2017, rebutjà l'Esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 4122/17, del Grup Parlamentari Popular al Projecte
de llei RGE núm 873/17, de declaració del Parc Natural
Marítimoterrestre Es trenc-Salobrar de Campos, amb el resultat
següent: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra 33 i
abstencions 3.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

W) RGE núm. 4809/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a "mesures de seguretat"
extraordinàries de la companyia Ryanair, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
X) RGE núm. 4811/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de
contractació dels informes i estudis de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'abril de 2017, rebutjà la Moció RGE núm. 4367/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels concerts
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educatius d'ESO dels centres del Parc BIT, amb el resultat
següent: vots emesos 56, vots a favor 21, vots en contra 32 i
abstencions 3.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració per a la contenció del Xylella Fastidiosa a les
Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril de 2017, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Declaració per a la contenció del Xylella fastidiosa
a les Illes Balears
El Parlament de les Illes Balears vista la següent declaració
per a la contenció del Xylella fastidiosa a les Illes Balears:
La detecció de Xylella fastidiosa a les Illes Balears és una
mala notícia que afegeix un motiu de preocupació per a
l’agricultura insular, activitat que caracteritza la major part del
territori i el paisatge de les nostres illes. El fet que pugui afectar
també espècies forestals incrementa el risc per al món rural i les
dificultats de control.
Aquest fet perjudica de forma directa les persones,
empreses i entitats relacionades amb la producció agrícola,
però també altres àmbits per la relació de la qualitat de l’entorn
amb el turisme i amb el benestar dels habitants de les Illes
Balears, els primers perjudicats per una degradació del medi
ambient i el paisatge en el qual vivim.
Davant aquesta situació, les entitats que subscrivim el
present document constatam l’interès de la societat balear pels
olivars, els ametllerars, les vinyes i el paisatge agrícola, que ha
suposat una reacció positiva de les institucions, els mitjans de
comunicació i la població que ens fa arribar mostres de suport
que no podem fer altra cosa que agrair.
El problema s’ha d’afrontar amb serenitat i s’han de deixar
de banda els catastrofismes: hem d’estar atents a les indicacions
i decisions tècniques que són assenyades i encertades. Cal
treballar per la contenció de la malaltia i per aconseguir la
convivència amb el bacteri que existeix en altres zones del món
on és present, sense que hi hagi suposat el final de l’activitat
agrària. L’administració ha d’establir contactes internacionals
amb altres països afectats i en especial amb aquells on la
presència del bacteri és antiga i han après a conviure-hi.
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Sols s’aconseguiran resultats positius amb actituds
compromeses i actives: no s’han d’escatimar mitjans tècnics,
humans ni econòmics per fer front a aquesta nova amenaça. En
conseqüència, ens consideram en el dret d’instar el Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i la Unió
Europea perquè donin el suport necessari a la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca per impulsar els plans i les
actuacions de prevenció, de contenció i lluita epidemiològica,
de recerca científica aplicada i d’informació als agricultors, a
altres professionals i a la ciutadania en general.
Un pla de contenció, en les actuals circumstàncies de les
Balears, és el més adient: l’eliminació sistemàtica només dels
exemplars infectats, com s’aplica en altres zones del món, i
també a la regió de Lecce, Itàlia, és la pràctica que tots els
coneixedors del problema a les Balears consideram viable.
Un pla d’eradicació, en canvi, implicaria arrasar i incinerar
la vegetació cultivada i natural de grans extensions de terreny,
cent metres en torn de cada cas, i la prohibició de replantar cap
dels cents d’espècies sensibles, amb unes possibilitats d’èxit
incertes ja que és inviable destruir la totalitat d’arrels, i no hi ha
garanties que els vectors no puguin dur el bacteri de més lluny.
L’impacte econòmic, agrícola i turístic, ambiental i paisatgístic
seria superior al que pot generar la infecció: les Balears, amb
“cràters” de cent metres de diàmetre en torn dels cents o milers
de punts on es detecti la infecció, quedarien desolades i es
destruirien milers d’arbres sans, innecessàriament.
Així mateix, consideram convenients accions específiques
per a la Serra de Tramuntana, pel seu caràcter de Patrimoni de
la Humanitat i on l’impacte de l’eradicació seria especialment
nefast.
Finalment, valoram com a imprescindible mantenir l’esforç
conjunt de totes les institucions i organitzacions professionals,
econòmiques i polítiques per afrontar aquesta situació en
benefici del camp i la societat insular.”
Subscriuen inicialment la present Declaració:
· Ametlles i garroves de Balears
· Associació Agrària de Joves Agricultors de Balears
(ASAJA-Balears)
· Associació de Bodeguers de les Illes Balears
· Associació d'Empresaris de Planters i Centres de
Jardineria de les Illes Balears. “Feim Verd”
· Associació Escola de Música i Danses de Mallorca
· Associació de Productors Ecològics d’Eivissa i
Formentera (APAEEF)
· Associació de Producció Ecològica de Mallorca
(APAEMA)
· Confederació d’Associacions Empresarials de les Balears
· Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears
· Col·legi d’Enginyers Agrònoms de les Illes Balears
· Col·legi d’Enginyers Forestals de les Illes Balears
· Consell Balear de Producció Ecològica (CBPAE)
· Consell Regulador de la Denominació d’Origen
Binissalem
· Consell Regulador de la Denominació d’Origen Oli de
Mallorca
· Consell Regulador de la Denominació d’Origen Oliva de
Mallorca
· Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i
Llevant
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· Consell Regulador de la IGP Ametlla de Mallorca
· Consell Regulador de la IGP Vi de la Terra de Mallorca
· Cooperatives Agrolimentàries de les Illes Balears
· Departament de Biologia de la Universitat de les Illes
Balears
· Federació Empresarial Hotelera de Mallorca
· Institut Menorquí d’Estudis
· Jardí Botànic de Sóller
· Productors Mallorquins de Fruits Secs (SAT)
· Societat d’Història Natural de les Illes Balears
· Tramuntana XXI
· Unió de Pagesos de Mallorca
Aquest parlament, vista aquesta declaració, acorda:
Primer. Subscriure i adherir-se a la Declaració per a la
contenció del Xylella fastidiosa a les Illes Balears.
Segon. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient i la Unió Europea a donar el
suport necessari a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca de les Illes Balears per impulsar els plans i actuacions
de prevenció, de contenció i lluita epidemiològica, de recerca
aplicada i d’informació als agricultors, altres professionals i a
la ciutadania en general.

general del Govern en relació amb l'abandonament de la
política cultural de l'IEB, atesa la seva retirada mitjançant
l'escrit RGE núm. 5269/17.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Procediment directe i en lectura única per a la
Proposició de llei RGE núm. 2906/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril de 2017, s'acordà, un cop assolit el vot favorable
de les tres cinquenes parts de la cambra, tal com prescriu
l'article 145.1 del Reglament de la cambra, que la proposició de
llei esmentada, sobre la 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, es tramiti pel procediment directe i en
lectura única.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Tercer. Traslladar aquesta Declaració Institucional al
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
i a la Comissió d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la
Unió Europea.
Palma, 11 d'abril de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 4057/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 d'abril de 2017, no es debaté la pregunta esmentada,
presentada pel diputat David Martínez i Pablo, del grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contaminació al
Parc Natural de l'Albufera de Mallorca, atesa la seva retirada
mitjançant l'escrit RGE núm. 4753/17 .
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Retirada de Moció RGE núm. 4614/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril de 2017, no es debaté la moció esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril de 2017, aprovà la
Resolució Núm. 1, relativa a l'Informe 130/2016, sobre la
revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit Popular
corresponent a l'any 2007.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Partit Popular a
efectuar la devolució dels 153.322,44 euros percebuts
indegudament en concepte de subvenció electoral d'acord amb
les conclusions de l'informe de la Sindicatura de Comptes.
A la seu del Parlament, a 25 d'abril de 2017
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer
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plantilla orgànica d'inspectors d'educació de les Illes Balears,
amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Ordre de Publicació
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4349/17, relativa a creació d'un refugi a la finca de
Planícia, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

Ordre de Publicació
B)

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preparar i licitar una concessió amb obra que permeti
rehabilitar les cases i edificacions de la finca Planícia i posar en
marxa un refugi.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de març de 20117,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1905/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta per a l'ampliació de
l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó, amb el resultat següent: vots
emesos 12, vots a favor 4, vots en contra 7 i abstencions 1.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estudiar
que la gestió de Planícia es dugui a terme a través d'una figura
administrativa on hi estiguin representats el Govern i
l'Ajuntament de Banyalbufar, i on hi puguin participar les
associacions sense ànim de lucre del municipi de Banyalbufar.
A la seu del Parlament, 25 d'abril de 2017
La secretària de la comissió
Maria Tania Marí i Marí
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 12 d'abril de 20117, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 4089/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a prevenció de les morts per suïcidis, amb el resultat següent:
vots emesos 11, vots a favor 3, vots en contra 7 i abstencions
1.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril de 2017, rebutjà la
Proposta de resolució Núm. 2, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'Informe 130/2016, sobre la revisió puntual de la
comptabilitat electoral del Partit Popular corresponent a l'any
2007 , amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 3,
vots en contra 8 i abstencions 0.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de març de 20117,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1904/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta per al reforç de la

Ordre de Publicació
A)
Del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca
i Turisme, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals, sobre els contractes atorgats per la seva
conselleria a empreses vinculades al Sr. Jaume Garau
Taberner i a contractes atorgats per la seva conselleria i ens
que en depenen a les empreses vinculades al Sr. Jaume
Garau Taberner (RGE núm. 4595/17 i 4632/17).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril de
2017, tengué lloc la compareixença del Sr. Vicepresident i
Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, qui, acompanyat del
secretari general, del director general d'Innovació i Recerca,
dels gerent de l'Agència de Turisme de les Illes Balears i de la
cap de Gabinet, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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B)
Del Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre els contractes atorgats per la seva conselleria a
empreses vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner i a
contractes atorgats per la seva conselleria i ens que en
depenen a les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau
Taberner (RGE núm. 4596/17 i 4783/17).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril de
2017, tengué lloc la compareixença del Sr. Vicepresident i
Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, qui, acompanyat de
la secretària general, del director gerent del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, de l'adjunt a la gerència
del Fogaiba, del cap de Gabinet, de la cap de Comunicació i de
l'assessora tècnica, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
Debat de l'escrit RGE núm. 17732/16, de la Sindicatura
de Comptes sobre l'Informe 124/16, sobre la rendició de
comptes del sector públic local de les Illes Balears
corresponent a l'exercici de 2015.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril de 2017, es debaté
l'escrit esmentat.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Elaboració del dictamen de les conclusions derivades de
la feina realitzada en el si de la Comissió no permanent
d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa.

Ordre de Publicació
C)
Del Sr. Fernando Caudevilla Gálligo i del Sr. Manuel
Guzmán Pastor, sobre el pla de treball de la Ponència
d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis
(CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.

A la Comissió no permanent d'investigació sobre les
autopistes d'Eivissa, en sessió de dia 10 d'abril de 2017, es
procedí a l'elaborar del dictamen de les conclusions
esmentades.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 d'abril de 2017, tengueren lloc les
compareixences del Sr. Manuel Guzmán Pastor, membre de
l'Observatori Espanyol del Cànnabis i catedràtic de bioquímica
i biologia mol·lecular, i del Sr. Fernando Caudevilla Gálligo,
llicenciat en medicina familiar i comunitària, els quals
informaren sobre el tema indicat.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril de
2017, admet a tràmit les propostes de resolució següents, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.
4445/17.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril de
2017, s'aprovà per assentiment l'alteració de l'ordre del dia en
el sentit d'ajornar la proposició no de llei esmentada, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a reserva marina d'interès pesquer
de Tagomago i zones adjacents, atès l'escrit RGE núm.
5178/17.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
Núm. 1, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt,
relativa a l'Informe 130/2016, sobre la revisió puntual de la
comptabilitat electoral del Partit Popular corresponent a
l'any 2007 (RGE núm. 766/2017).
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del
Reglament de la cambra, els grups parlamentaris esmentats
presenten, derivada de l'Informe 130/16 de la Sindicatura de
Comptes
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Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre l'estat actual dels processos per a l'elaboració de les
voluntats anticipades o testament vital per als ciutadans de les
Illes Balears.

Palma, a 11 d'abril de 2017
Els portaveus

Palma, a 27 d'abril de 2017
La diputada
Maria Montserrat Seijas i Patiño
La portaveu suplent
María Consuelo Huertas i Calatayud

B)
Núm. 2, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'Informe 130/2016, sobre la revisió puntual de la
comptabilitat electoral del Partit Popular corresponent a
l'any 2007 (RGE núm. 766/2017).

3.9. MOCIONS
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del
Reglament de la cambra, el Grup Parlamentari Popular
presenta, derivada de l'Informe 130/16 de la Sindicatura de
Comptes
1. El Parlament de les Illes Balears, tal i com manifesta la
mateixa Sindicatura de Comptes en la seva cinquena conclusió
de l'informe de què es tracta, constata que la Sindicatura de
Comptes no és competent per revisar, a l'any 2016, la
comptabilitat electoral del Partit Popular de l'any 2007, una
volta aquesta ja va ser objecte de fiscalització a l'informe
21/2007 de la mateixa Sindicatura.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que la única
sentència judicial que implica com a responsable civil a títol
lucratiu al Partit Popular és la Sentència de l'Audiència
Provincial de Palma de Mallorca núm. 73/2013, de 26 de juliol
de 2013, en la qual es determina que el Partit Popular ha
d'abonar un import de 10.585,28 euros; import que, com figura
al document annex de l'informe de la Sindicatura de Comptes,
fou transferit dia 30 d'agost de 2013 a l'Audiència Provincial.
Palma, a 11 d'abril de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de maig de 2017, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 5866/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a Declaració de l'Organització Mundial
del Turisme, 2007 Any Internacional del Turisme
Sostenible per al Desenvolupament, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 4645/17.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Podem
Illes Balears presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4645/17, relativa a Declaració de l'Organització Mundial del
Turisme, 2007 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament, la moció següent.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fixar un
sostre de places turístiques real que permeti controlar la
massificació turística.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de maig de 2017, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 5834/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estat actual del Document de Voluntats
Anticipades.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
una veritable ecotaxa i apujar el preu de l'Impost sobre Estades
Turístiques.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
una moratòria a la concessió de llicències de lloguer turístic a
llocs com Eivissa i Palma, en els quals l'accés a l'habitatge s'ha
vist afectat pel lloguer de vacances.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar mesures concretes en matèria de transport públic
com a alternativa contra la massificació a espais naturals
protegits i àrees d'especial vulnerabilitat.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme mesures concretes per posar en marxa un model
productiu diferent del monocultiu turístic que pugui garantir un
repartiment més equitatiu de la riquesa entre els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a vetllar
per l'aplicació i el compliment del codi ètic mundial pel turisme
elaborat per l'ONU.
Palma, a 28 d'abril de 2017
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

Palma, a 24 d'abril de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

C)
RGE núm. 5533/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a usos del
Verge del Toro.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de maig de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quins serveis de salut, dispersos en aquests moments, es
podrien ubicar en el rehabilitat Verge del Toro? Quantes
reunions ha tingut la Conselleria de Salut amb la Tresoreria de
la Seguretat Social per negociar la reversió i l'ús sanitari del
Verge del Toro? En quina reunió ha plantejat el Govern a la
Tresoreria de la Seguretat Social un nou ús sociosanitari de
l'antic Hospital Verge del Toro de Maó?
Palma, a 24 d'abril de 2017
El diputat
Nel Martí i Llufriu

A)
RGE núm. 5519/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a transport escolar.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Podran les empreses transportistes amb una flota inferior a
50 autocars presentar-se a la licitació de transport escolar per
a l'any 2018?
Palma, a 24 d'abril de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 5648/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
derivacions de l'IBAVI per part dels serveis municipals de
persones en situació d'emergència social.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes derivacions per part dels serveis socials municipals
s'han realitzat a l'IBAVI de persones en situació d'emergència
social? Indicau-ho per municipis i el termini transcorregut des
de la derivació i l'adjudicació o la cessió provisional d'un
habitatge.

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

RGE núm. 5520/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb l'espai que ocupava el
Restaurant Es Pla de Fornells.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

E)

Atès l'incendi que va destruir per complet el Restaurant Es
Pla de Fornells, situat a la zona portuària de titularitat de Ports
de les Illes Balears sotmès a un règim de concessió per part
d'aquest mateix òrgan. Ens pot informar de quines intencions o
actuacions té previst realitzar el Govern de les Illes Balears i/o
Ports de les Illes Balears en relació amb l'esmentat espai?

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

RGE núm. 5649/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones ateses pel SEPAP.

Quantes persones estan sent ateses pel SEPAP? Feu-ne la
relació per municipis de les Illes Balears.
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La diputada
Sandra Fernández i Herranz
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Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

F)

I)

RGE núm. 5719/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestions de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat amb la
Capitania Marítima d'Eivissa i Formentera.

RGE núm. 5755/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasques de
neteja o manteniment a torrents de l'illa d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines gestions s'han fet per part de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat amb la Capitania Marítima
d'Eivissa i Formentera per tal de garantir l'adaptació de les
embarcacions a les necessitats de les persones amb mobilitat
reduïda?
Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

G)
RGE núm. 5720/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions portades a
terme per part de la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat amb l'Autoritat Portuària 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines accions s'han fet per part de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat per demana a l'Autoritat Portuària
de les Illes Balears que doni compliment a la normativa sobre
accessibilitat en el conjunt de les instalAlacions i dels serveis per
al transport marítim de passatgers al port d'Eivissa i al de la
Savina a Formentera?
Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

H)
RGE núm. 5721/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat amb AENA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines accions s'han fet per part de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat amb AENA per tal d'habilitar una
zona d'accés i embarcament diferenciats per als passatgers que
realitzen vols entre illes a l'aeroport d'Eivissa?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins trams de torrents de l'illa d'Eivissa s'han
desenvolupat tasques de neteja o manteniment?
Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

J)
RGE núm. 5756/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prioritat
en les tasques de neteja o manteniment a torrents de l'illa
d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents d'Eivissa tenen prioritat en les tasques de
manteniment i neteja?
Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

K)
RGE núm. 5757/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
executada dels pressuposts en matèria de neteja i
manteniment de torrents.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat s'ha executat del pressupost de 2016 en
matèria de neteja i manteniment de torrents?
Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí
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L)
RGE núm. 5758/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a més
mitjans per a la reserva marina d'Es Freus.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha participat o colAlaborat econòmicament el Govern de les
Illes Balears o algun dels ens públics que en depenen, en la
recent edició de l'Smart island World Congress celebrada a
Calvià? En cas afirmatiu, indicau les quantitats aportades pel
Govern de les Illes Balears per a la celebració d'aquest congrés
i per quin concepte.
Palma, a 25 d'abril de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Pensa dotar de més mitjans tècnics i personals, especialment
inspectors, la reserva marina d'Es Freus?
P)
Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 5759/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
protecció de la posidònia oceànica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 5795/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
l'oficina del SOIB de Vila.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba el procediment de trasllat d'oficina
del SOIB de Vila?
Palma, a 27 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

En quin estat es troba el decret de protecció de la posidònia
oceànica? Quan podrà el Govern tenir-lo redactat?
Q)
Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 5760/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
fondejos.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 5796/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
l'oficina del SOIB de Vila (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern dur a terme alguna adequació a les
instalAlacions del SOIB de Vila?
Palma, a 27 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

Té previst el Govern modificar el Pla de fondejos?
Palma, a 26 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

O)
RGE núm. 5768/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració en el congrés Smart Island World Congress
celebrat a Calvià.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

R)
RGE núm. 5797/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oficina del
SOIB de Vila (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Creu el Govern que la nova oficina del SOIB de Vila estarà
operativa a finals de 2017?
Palma, a 27 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S)
RGE núm. 5798/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació
de serps a les Pitiüses.

Realitza el Govern de les Illes Balears algun suport a
l'Escola Universitària d'Odontologia inaugurada a palma el
passat 25 d'abril?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures s'han portat a terme per eradicar la invasió
de serps a les Pitiüses?
Palma, a 27 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

T)
RGE núm. 5799/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària per a l'eliminació de serps a les Pitiüses.

Palma, a 27 d'abril de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

W)
RGE núm. 5802/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions a
l'Escola Universitària d'Odontologia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Rep l'Escola Universitària d'Odontologia alguna subvenció
del Govern de les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat pressupostària s'ha dedicat per eradicar la
invasió de serps a les Pitiüses?
Palma, a 27 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

U)
RGE núm. 5800/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans
personals aportats per al control d'ofidis a les Pitiüses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants mitjans personals va aportar la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca durant la campanya 2016 de
control d'ofidis a les Pitiüses?
Palma, a 27 d'abril de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

V)
RGE núm. 5801/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'Escola
Universitària d'Odontologia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 27 d'abril de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

X)
RGE núm. 5803/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització
d'instalAlacions públiques per part de l'Escola Universitària
d'Odontologia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Utilitza l'Escola Universitària d'Odontologia alguna
instalAlació pública per desenvolupar la seva activitat?
Palma, a 27 d'abril de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Y)
RGE núm. 5849/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
de la renda social garantida, mar´i abril de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'ajudes solAlicitades de la renda social
garantida en els mesos de març i abril de 2017? Indicau el
nombre i l'import de les ajudes solAlicitades i de les concedides,
separades per municipis.
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Palma, a 27 d'abril de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Palma, a 2 de maig de 2017
La diputada
Patrícia Font i Marbán

C)
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 3 de maig de 2017, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 5916/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a deixadesa en el Port
d'Andratx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes Balears
per tal de solucionar la problemàtica de la deixadesa que pateix
el Port d'Andratx?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

A)
RGE núm. 5831/17, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edificacions en àrees protegides.
D)
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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té coneixement el conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca de l'existència d'edificacions en àrees protegides?
Palma, a 27 d'abril de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

RGE núm. 5917/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en el
club social "Amics".
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.
Per quina raó es produeixen retallades en el club social
"Amics", espai d'oci per als malalts mentals?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de maig de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
E)
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
RGE núm. 5914/17, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a implicació del Govern en la seguretat de les festes
de Sant Joan.
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.
Com pensa el Govern implicar-se en la seguretat de les
festes de Sant Joan, atesa la dimensió que han adquirit?

RGE núm. 5918/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abandonament escolar a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Govern les darreres dades sobre
l'abandonament escolar a les Illes Balears?
Palma, a 3 de maig de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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F)
RGE núm. 5919/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a rigor en la
informació que es trasllada als ciutadans.
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 del Govern que un governant
ha de ser rigorós amb la informació que trasllada als ciutadans?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

G)
RGE núm. 5920/17, 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.

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, creu que els pares i les mares
han de poder triar l'educació que volen per als seus fills ?
Palma, a 3 de maig de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

J)
RGE núm. 5923/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a treballadors del 061.
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.
Davant la desinformació en la qual es troben els
treballadors del 061, en quina situació quedaran amb la nova
empresa pública d'ambulàncies que es constituirà el proper mes
de juny?
Palma, a 3 de maig de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

Quines mesures té previst dur a terme el Govern de les Illes
Balears per lluitar contra la processionària del pi?
Palma, a 3 de maig de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

H)
RGE núm. 5921/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència del Pla Juncker per 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.

K)
RGE núm. 5924/17, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a impost de begudes ensucrades.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears instaurar un impost de
begudes ensucrades com s'ha fet ja a Catalunya?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

Quina incidència ha tingut l'anomenant Pla Juncker per a les
Illes Balears?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

I)
RGE núm. 5922/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elecció de
l'educació dels fills.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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L)
RGE núm. 5925/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a venda ambulant il·legal.
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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Com pensa el Govern que s'ha de lluitar contra la venda
ambulant il·legal?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

Palma, a 3 de maig de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

P)
RGE núm. 5931/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
tancament de treballadors del Psiquiàtric.

M)
RGE núm. 5926/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a plans d'empreses de cotxes de lloguer
homologats.
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.

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.
Quina opinió li mereix que s'hagin de tancar els treballadors
del Club Social del Psiquiàtric per defensar els drets dels
pacients?

Quin nombre de plans d'empreses de lloguer de vehicles ha
homologat la Conselleria de Turisme d'acord amb l'article 125
del Decret 20/2015?

Palma, a 3 de maig de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
N)
RGE núm. 5928/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a inspectors de turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Què impedeix al Govern elaborar un conveni amb el
Consell d'Eivissa per augmentar els inspectors de turisme per
tal d'evitar el lloguer il·legal d'habitatges?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

O)
RGE núm. 5929/17, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació
dels AD i ATD.
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.
Sr. Conseller, ens pot explicar com va el procés de
regulació de les 170 places d'AD i ATD assignades per la
Conselleria d'Educació sense procés de convocatòria pública?

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de maig de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 5848/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a privatització del Registre Civil, 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
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Les protestes pels plans del Govern de Mariano Rajoy per
a la privatització dels Registres Civils traspassant les seves
funcions als registradors de la propietat, van forçar el 2015 la
paralització de la reforma d'aquests organismes públics creats
el 1870 per deixar solemne constància de naixements,
matrimonis i defuncions.
Ara, de nou al capdavant de l'executiu però sense majoria
absoluta, el PP torna a intentar "modernitzar" aquest servei
públic amb uns canvis legals que entraran en vigor en part el
proper 30 de juny. La seva proposta manté el tancament
massiu de milers d'oficines per la informatització dels tràmits
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i planteja que al capdavant dels registres civils ja no hagi ni un
jutge ni tampoc un registrador de la propietat, sinó un lletrat de
l'Administració de Justícia.
La norma que establia la reforma, Llei 20/2011 de 21 de
juliol del registre civil, entrarà en vigor si no es pren alguna
mesura el 30 de juny de 2017. El proper 30 de juny està marcat
que entri en vigor la llei de 2011 paralitzada fins avui, es
produiran alguns canvis immediats si el Govern treu endavant
la seva reforma. Si actualment a Espanya funcionen un total de
més de 8.000 registres civils (431 a jutjats de primera instància
i 7.667 a jutjats de pau), amb la reforma del Govern la llei
solament garantiria una oficina per cada comunitat autònoma,
si bé si el Ministeri de Justícia i els governs autonòmics així ho
consideren, l'esborrany de reforma de la Llei 20/2011 permet
crear una altra Oficina General del Registre Civil per cada
500.000 habitants, un límit que solament es podrà passar "per
raó de la singular distribució de la població o per les
característiques del territori". El canvi suposa l'amortització
d'un munt d'ocupacions públiques i l'allunyament de la justícia
per als ciutadans.
Els registres civils portaven uns anys en la corda fluixa. I
ara, tret que el Govern de Rajoy rectifiqui, cauran. El proper 1
de juliol entrarà en vigor la Llei del Registre civil, aprovada pel
que fou ministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón, que
suposava la supressió dels registres civils, a més de transferir
aquest servei als registradors mercantils i de la propietat, la
qual cosa suposava cobrar per realitzar inscripcions de
naixements, defuncions o matrimonis, tràmits que ara són
gratuïts.

proximitat i accessorietat, per la qual cosa és necessari
continuar garantint aquesta assistència a través dels
ajuntaments, jutjats de pau i jutjats mixts amb funcions de
registre civil.
Els serveis públics que ara són gratuïts, com els certificats
de naixement, defunció, casament…passessin a ser costosos i
de difícil accés i que reduiran les capacitats adquisitives que
poden fer-se amb salaris i pensions de misèria allunyant
l'administració de justícia dels ciutadans. Per això, considerem
transcendental:
• El manteniment del caràcter públic i gratuït del Registre
Civil.
• El compliment dels principis de proximitat i subsidiarietat
en la prestació del servei.
Per això, sotmetem al Parlament dels Illes Balears les
següents consideracions:
1. Instar els diferents grups parlamentaris al Congrés dels
Diputats perquè s'oposin de manera taxativa a la reforma que
vol realitzar el Govern d'Espanya.
2. Instar el Govern de la comunitat autònoma perquè manifesti
la seva oposició davant el Ministeri de Justícia a la reforma
anunciada.
3. En tot cas, qualsevol modificació que es dugui a terme amb
l'ànim de modernitzar el Registre Civil ha de fer-se sobre les
bases del manteniment del caràcter públic i gratuït del Registre
Civil i amb el compliment dels principis de proximitat i
subsidiarietat en la prestació del servei.

El Ministre de Justícia, Rafael Catalá, va decidir l'abril de
2015 paralitzar la privatització, esmenant així el projecte del
seu antecessor en el càrrec. Però, a més, es va comprometre a
mantenir les oficines del Registre Civil.
Res més lluny de la realitat. Catalá va anunciar fa uns dies
a la Conferència Sectorial que amb caràcter general seran les
autonomies les que hauran d'abordar la reorganització. La seva
proposta, com hem dit, estableix que cada comunitat autònoma
només està obligada a tenir una Oficina General de Registre
Civil, i possibilita crear-ne una altra més per cada 500.000
habitants, així com totes les que jutgi convenient per raó de la
distribució de la població o les característiques del territori. A
més, els Jutjats de Pau perdran les seves competències en
matèria registral, i només podran rebre solAlicituds per a la seva
remissió a l'Oficina General corresponent.
Per tant, simultàniament al tancament dels Registres Civils,
també el Govern es proposa la liquidació dels jutjats de pau,
primer als pobles i posteriorment als partits judicials.
En cas que es dugui a terme, la mesura obligarà els veïns de
la regió a traslladar-se on se centralitzi el servei o, si escau, a
recórrer a gestories privades per a la tramitació d'assumptes
quotidians. Tot això implicarà despeses a la ciutadania.
Una reforma que suposarà una centralització absoluta, que
elimina la proximitat i obliga el ciutadà a usar exclusivament la
via telemàtica en la utilització del servei.
Entenem molt important el manteniment del model de la
prestació del servei públic als ciutadans en condicions de
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Palma, 27 d'abril de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
La portaveu suplent
María Consuelo Huertas i Calatayud

B)
RGE núm. 5865/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació dels requisits de titulació per a
professorat docent, 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 Socialista presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
El Reial Decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es
desenvolupen determinades disposicions relatives a l’exercici
de la docència en l’Educació Secundària Obligatòria, el
Batxillerat, la Formació Professional i els ensenyaments de
règim especial, a la formació inicial del professorat i a les
especialitats dels cossos docents d’Ensenyament Secundari,
s’estableixen les condicions que ha de complir el professorat
per poder impartir àrees o matèries a ESO i Batxillerat.
Amb aquest canvi de regulació s’ha reduït el nombre
d’assignatures considerades “afins” per a determinades
titulacions, això ha provocat que el professorat sols pugui
impartir docència en matèries molt concretes, especialment

4874

BOPIB núm. 94 - 5 de maig de 2017

l’etapa de Batxillerat i en Cicles Formatius de Formació
professional.
Aquesta reducció de possibilitats afecta especialment el
professorat que treballa a centres docents sostinguts amb fons
públics més petits, aquells amb una sola línia perquè no poden
completar les seves jornades laborals i es veuen abocats a
treballar amb un horari reduït o bé compartir diferents centres
per poder completar la seva jornada laboral, és a dir la reducció
de matèries “afins” que han sofert els professors d’ Educació
secundària ha perjudicat els treballadors del centres més petits
i ha generat un greuge comparatiu amb el professorat que
treballa a centres grans i que poden impartir una matèria a
temps complet.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 183/17, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a cost de la parcelAla de Son
Serra de Marina.
A l’expedient d’adquisició d’uns terrenys a Son Serra de
Marina, realtizat al 2002, hi consta un document comptable per
import d’1.964.320,00€.
Palma, 14 de març de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Ordre de Publicació
D)

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar els requisits de titulació per al professorat establert
al Reial Decret 665/2015, de 17 de juliol, per poder facilitar la
impartició d’àrees i assignatures considerades com “afins” al
professorat d’ESO i Batxillerat de centres sostinguts amb fons
públics amb la finalitat de poder complimentar jornades
laborals.

A la Pregunta RGE núm. 184/17, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a demolició de l'estructura de
la parcelAla de Son Serra de Marina.
A la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme no hi consta cap cost associat a l’expedient de
demolició dels edificis situats a aquests terrenys.
Palma, 22 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Palma, 28 d'abril de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

Ordre de Publicació
E)

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 143/17 a 175/17, 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. 185/17, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a sou personal de la
Conselleria d'Innovació.
A la Secretaria General de la Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme no li consta que la Sra. Immaculada
Salamanca hagi cobrat cap quantitat de la mateixa en el decurs
del 2016.
Palma, 14 de març de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 182/17, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a cost de la finca Son Real.
A aquesta conselleria no hi figura cap expedient
d’adquisició de la finca de Son Real.
Palma, 22 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

F)
A la Pregunta RGE núm. 186/17, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a subvenció a la fossa de
Porreres.
S’ha tramitat un expedient de subvenció directa a favor de
l’Associació Memòria de Mallorca per dur a terme el Projecte
d’exhumacions de fosses de desapareguts 2016.
Palma, 24 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent
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G)

Parlamentari Popular, relativa a assessors lingüístics en
nòmina el gener de 2016.

A la Pregunta RGE núm. 187/17, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a subvencions a l'obertura de
fosses.

A 9 de gener de 2016, l’Administració de la CAIB hi havia
19 funcionaris/es que ocupaven un Lloc base tècnic/a superior
Assessorament Lingüístic.

No està previst tornar a utilitzar la fórmula de la subvenció
directa, s’està fent feina per tramitar un expedient de
contractació d’obra i servei per les exhumacions que es puguin
realitzar.
Palma, 24 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació

Palma, 10 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 537/17, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assessors lingüístics en
nòmina el gener de 2017.

H)
A la Pregunta RGE núm. 188/17, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a conceptes subvencionats en
obertura de fosses.
- Permisos
- Realització de les tasques d’exhumació per l’equip de la
Societat de Ciencias Aranzadi
- Trasllat de l’equip i desplaçament fora de l’illa i dins
l’illa
- Allotjament i manutenció de l’equip
- Ofrena foral
- Redacció d’un informe del treball realitzat
- Publicació i difusió d’una memòria
- Edició i postproducció de fotografies
- Estampació i tèxtils
- Impressió revista
- Publicació vídeo i DVD’s
Palma, 21 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

A 9 de gener de 2017, l’Administració de la CAIB hi havia
18 funcionaris/es que ocupaven un Lloc base tècnic/a superior
Assessorament Lingüístic.
Palma, 10 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 538/17, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assessors lingüístics
contractats del borsí.
El 2016 s’ha nomenat 6 persones com a personal funcionari
interí del cos facultatiu superior, escala humanística i de
ciències socials, especialitat assessorament lingüístic,
procedents de la borsa corresponent.
Durant del 2017 no s’ha nomenat personal funcionari interí
del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències
socials, especialitat assessorament lingüístic.

Ordre de Publicació
Palma, 10 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

I)
A la Pregunta RGE núm. 535/17, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assessors lingüístics en
nòmina el gener de 2015.

Ordre de Publicació
A 9 de gener de 2015, l’Administració de la CAIB hi havia
19 funcionaris/es que ocupaven un Lloc base tècnic/a superior
Assessorament Lingüístic.
Palma, 10 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

M)
A la Pregunta RGE núm. 539/17, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes cobrades per
desplaçaments per tractament de la malaltia a altres
comunitats.
L’any 2015 varen cobrar dietes per desplaçament per
tractaments de malaltia a altres comunitats 1.293 persones.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 536/17, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Pel que fa a l’any 2016, les darreres dades disponibles són
fins al mes d’agost. Fins aquesta data, havien cobrar per
desplaçaments per tractaments de la malaltia a altres comunitats
1.025 persones.
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Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

l’autorització prèvia no corresponia a la Direcció General de
Funció Pública. L’article en qüestió assenyala el següent:

A la Pregunta RGE núm. 540/17, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes cobrades per
desplaçaments per tractament de la malaltia sense retard.

“En el cas de nomenaments de personal estatutari temporal
del Servei de Salut de les Illes Balears la justificació dels quals
sigui la necessitat urgent i inajornable, l’autorització prèvia
correspon al director general del Servei o a l’òrgan en qui
delegui, el qual ha de comprovar la disponibilitat
pressupostària, la legalitat de la modalitat del nomenament
temporal que es proposi i la justificació de la necessitat urgent
i inajornable”.

L’any 2015 varen cobrar dietes per desplaçament per
tractaments de malaltia a altres comunitats sense retràs 1.293
persones.

Palma, 6 de març de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
N)

Pel que fa a l’any 2016, les darreres dades disponibles són
fins al mes d’agost. Fins aquesta data, havien cobrar per
desplaçaments per tractaments de la malaltia a altres comunitats
sense retràs 1.025 persones.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 625/17, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a Comissió de l'article 8.3 de
la Llei 10/2016.

Ordre de Publicació

La comissió tècnica de desapareguts i fosses tal com preveu
l’article 8.3 de la Llei 10/2016 està formada per les persones
següents:

A la Pregunta RGE núm. 541/17, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a període màxim de retard
del pagament de dietes per desplaçaments a altres
comunitats per rebre tractament.

En representació de la Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports:
- Jaume Gomila Saura, director general de Cultura.
- Xavier Lluís Bacigalupe Blanco, secretari general
(suplent).

El període màxim entre la resolució de la solAlicitud i el
pagament de les dietes és de 120 dies.

En representació del Consell Insular de Mallorca:
- Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni.

O)

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

Ordre de Publicació

En representació del Consell Insular d’Eivissa:
- David Ribas i Ribas, conseller executiu del Departament
d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut.
- Miguel Alejandro Vericad Marcuello, conseller executiu
del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Marí
(suplent).

P)
A la Pregunta RGE núm. 542/17, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a personal interí nou de
serveis generals, 2016.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

En representació del Consell Insular de Formentera:
- Susana Labrador Manchado, consellera de Cultura,
Educació i Patrimoni.
- Jaume Escandell Guasch, tècnic de l’Àrea de Patrimoni
(suplent).
En representació de l’Associació Memòria de Mallorca:
- Maria Antònia Oliver París, presidenta.
- Antònia Mercadal Serra, secretària.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 544/17, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a personal interí eventual
nou, 2016.
D’acord amb el que establia l’article 20.3 de la Llei
12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016

En representació del Fòrum per a la Memòria d’Eivissa:
- Lluís Ruiz Val, president.
En representació del Fòrum per a la Memòria de Formentera:
- Artur Parrón Guasch, president.
En representació de la FELIB:
- Francisca Mora Veny, batlessa de l’Ajuntament de
Porreres.
- Tomeu Garí Salleras, tècnic.
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- Neus Serra Cañellas, secretària general de la FELIB
(suplent).
- Pedro Bofill Contreras, assessor jurídic de la FELIB
(suplent).
Tècnics experts en la matèria:
- Pedro de Echave García, documentalista.
- Jaime Bueno Pardo, advocat.
- Francisca Cardona López, antropòloga forense.
- Dolors Marín Silvestre, historiadora.
- Sebastiano Rossi, arquitecte.
Palma, 21 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent
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Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 657/17, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a publicitat sanitària enganyosa.
Set reclamacions a l’any 2015 i set reclamacions l’any
2016.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 648/17 a 652/17, presentades
pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a segona opinió mèdica (1 a 5).
En aquests moments, per part de la Conselleria de Salut
s’han iniciat els estudis jurídics i els tràmits per desenvolupar
la norma que regularà el dret a la segona opinió mèdica dins el
sistema sanitari públic de les Illes Balears.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
T)
A les Preguntes RGE núm. 653/17 a 656/17, presentades
pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a regulació i control de la publicitat
sanitària (1 a 4).
Amb el marc legal actual i dins l’àmbit de les competències
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
salut pública i consum, ja es realitzen tasques d’inspecció de les
activitats de publicitat sanitària, amb la finalitat de garantir, de
manera efectiva, que es compleixin no només els requisits
sanitaris en la venda i distribució de serveis i productes
sanitaris, sinó també els de la publicitat i propaganda d’aquests
serveis, amb l’objectiu que estiguin ajustades a criteris de
veracitat i claredat.
Ara bé, per part del Govern considerem que regular la
publicitat de l’activitat sanitària és positiu pels ciutadans, ja que
hi ha camps on aquesta activitat és de cada vegada més
important, com és el cas d’aplicacions de determinades
tècniques quirúrgiques (cirurgia làser oftàlmica i urològica), o
de determinades especialitats (medicina estètica,
estomatològica/odontològica), de noves modalitats assistencials
(residències o pisos assistits...).
En aquests moments, per part de la Conselleria de Salut
s’han iniciat els estudis jurídics i els tràmits necessaris per
desenvolupar la norma que pretén regular i millorar el control
de la publicitat de productes, activitats i serveis sanitaris a les
Illes Balears.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 685/17, presentada pel diputat
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a places de lloguer de vacances regularitzades el
2015 i el 2016.
La figura prevista a la normativa turística és l’habitatge
objecte de comercialització turística. No existeix a la normativa
turística la figura del “lloguer vocacional”. Per altra banda, les
places no es regularitzen sinó que es presenta una declaració
responsable d’inici d’activitat turística.
Una vegada aclarida la terminologia, si la pregunta va
referida a quin és el nombre de places d’habitatges objecte de
comercialització turística que s’han comunicat a través de
declaracions responsables d’inici d’activitat turística a l’illa de
Mallorca, la resposta és la següent:
2015: 1.266 habitatges amb 7.866 places.
2016: 2.687 habitatges amb 16.591 places.
Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
W)
A les Preguntes RGE núm. 686/17 a 720/17, presentades
pel diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a recaptació en concepte
d'impost turístic als diversos ajuntaments de les Illes.
L’Agència Tributària de les Illes Balears està treballant en
l’obtenció de les dades de la recaptació per municipis de
l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del
turisme sostenible. Ara bé, a l’operativa habitual de l’ATIB, no
existeix cap precedent de cap tribut de gestió autonòmica que
hagi de requerir aquest nivell de detall de les dades ofertes, en
quant a la recaptació obtinguda.
No obstant això, i malgrat la implantació recent de l’impost,
l’ATIB treballa per obtenir dades fefaents en aquest respecte.
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Palma, 23 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 753/17, presentada pel diputat
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a places existents a la borsa de places.
A 31 de desembre de 2016, el Consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics té 43.517 places turístiques.
Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Per tant, les rutes saludables són un recurs complementari
a altres projectes de característiques similars, com poden ser
rutes o circuïts per la natura, però amb el valor afegit que s’han
creades des del consens i la proximitat de les persones que en
un futur hi caminaran. Així mateix, els centres de salut són els
vertaders impulsors de les rutes saludables. Els professionals
sanitaris de cada centre de salut, molt involucrats en aquest
projecte, són els encarregats de fer la valoració d’aquest hàbit
entre els pacients i prescriure l’activitat física oportuna per a
cada usuari, a través de la dinamització i l’acompanyament dels
grups de caminadors que ells mateixos creen amb un objectiu
doble: la promoció de la salut física i de la psicològica ja que,
a més dels beneficis per a la reducció del pes, s’ha vist que
milloren també les relacions humanes i l’estat psicosocial de les
persones.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 786/17 i 787/17, presentades
per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a rutes saludables (I i II).
A causa de l’elevada prevalença de l’obesitat provocada,
entre altres factors, per una manca d’activitat física, es decideix
crear el projecte Rutes Saludables. La finalitat és promoure
l’activitat física mitjançant caminades des de l’entorn més
proper dels habitants de les Illes Balears i considerant com a
impulsor i dinamitzador del projecte els centres de salut.
Les raons per les quals les persones duen un estil de vida
sedentari és bàsicament per manca de salut, de temps i per
baixa motivació, atès que la majoria d’instalAlacions esportives
se situen als afores dels nuclis urbans.
Abans d’iniciar les Rutes Saludables, a les Illes Balears no
hi havia cap projecte de característiques semblants, ja que
l’essència radica en la definició d’itineraris propers a la
població -dins el mateix barri- que compleixin els criteris de
seguretat, accessibilitat i tipus d’activitat física que marca
l’Organització Mundial de la Salut.
A més, la Conselleria de Salut pretén que els projectes de
promoció de la salut sorgeixin a través de la participació de la
comunitat, amb la finalitat de fixar prioritats consensuades i
incrementar els seus coneixements, l’autonomia i la capacitat
d’exercir un grau més alt de control de la seva salut.
De la mateixa manera, seguint les directrius de l’Estratègia
de promoció de la salut i prevenció, en el marc de l’abordatge
de la cronicitat en el Sistema Nacional de Salut i de la
Comissió Europea (Horitzó 2020), es continua insistint que la
salut de la comunitat s’ha de gestar en l’àmbit territorial més
proper al ciutadà com és ara el local, i aprofitar tots els sectors
implicats que directament o indirectament estan implicats en la
salut de la comunitat: l’Administració local i els serveis que en
depenen, tals com el sector sanitari, l’educatiu, l’urbà, el
d’infraestructures, l’econòmic i tot l’ampli grup d’associacions
públiques i privades presents en el teixit social.

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 904/17 a 933/17 i 954/17 a
956/17, presentades per la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
músics de diversos municipis de les Illes Balears que han
demanat subvencions el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 27 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 966/17 a 1000/17, 1002/17 a
1009/17, 10011/17 i 1012/17, presentades per la diputada
Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a músics de diversos municipis de les
Illes Balears als quals se'ls han concedit subvencions el
2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 3 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent
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Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 1109/17, 1110/17, 1119/17 i
1129/17, presentades per la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies de teatre de diversos municipis de les Illes
Balears que han demanat subvencions el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 7 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 1169/17, 1179/17, 1189/17,
1199/17, 1209/17 i 1219/17, presentades per la diputada
Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a companyies de teatre de diversos
municipis de les Illes Balears a les quals s'han concedit
subvencions el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 7 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 1255/17 a 1263/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies de
teatre de diversos municipis de les Illes Balears a les quals
s'han denegat subvencions el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
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Palma, 27 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 1301/17, 1311/17, 1321/17,
1331/17, 1341/17 i 1351/17 a 1367/17, presentades per la
diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a artistes plàstics de diversos municipis
de les Illes Balears que han demanat subvencions el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 16 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 1370/17 a 1434/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a artistes plàstics de
diversos municipis de les Illes Balears als quals s'han
concedit subvencions el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 9 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AG)
A les Preguntes RGE núm. 1444/17 a 1501/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a artistes plàstics de
diversos municipis de les Illes Balears als quals s'han
denegat subvencions el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
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http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 21 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/

Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 1502/17 a 1513/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a escriptors i
escriptores d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que
han demanat subvencions el 2016 i escriptors i escriptores
als quals s'han concedit i s'han denegat.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 21 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AI)
A les Preguntes RGE núm. 1543/17 a 1554/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments
d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han
demanat subvencions per a esdeveniments musicals el 2016
i ajuntaments als quals s'han concedit i s'han denegat.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 21 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Palma, 21 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AK)
A les Preguntes RGE núm. 1571/17 a 1574/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments
d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han
demanat subvencions per a esdeveniments literaris el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 21 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AL)
A les Preguntes RGE núm. 1575/17 a 1586/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments
d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han
demanat subvencions per a esdeveniments relacionats amb
arts plàstiques el 2016 i ajuntaments als quals s'han
concedit i s'han denegat.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/

Ordre de Publicació
AJ)
A les Preguntes RGE núm. 1555/17 a 1566/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments
d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han
demanat subvencions per a esdeveniments teatrals el 2016
i ajuntaments als quals s'han concedit i s'han denegat.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les

Palma, 21 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AM)
A les Preguntes RGE núm. 1591/17 a 1602/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a associacions
d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han
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demanat subvencions per a esdeveniments musicals el 2016
i associacions a les quals s'han concedit i s'han denegat.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 21 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AN)
A les Preguntes RGE núm. 1603/17 a 1614/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a associacions
d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han
demanat subvencions per a esdeveniments teatrals el 2016
i associacions a les quals s'han concedit i s'han denegat.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 21 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 1686/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a subvencions
nominatives (II).
Quanties de les subvencions concedides durant els anys
2014, 2015 i 2016 amb assignació nominativa als pressuposts
de la comunitat autònoma de les Illes Balears que figuren
registrades pels usuaris dels centres gestors en el sistema
d’informació comptable descentralitzat i seguiment d’expedient
de subvenció (SAP/SAIS):
2014

2015

2016

3.624.100€

3.346,550€

3.969.176€

Palma, 8 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 1708/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a publicitat
institucional.
La Conselleria de Presidència, mitjançant la Direcció
General de Comunicació, és la competent en matèria de
publicitat institucional, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7
d’agost, de la presidenta de les Illes Balears. Dins de les seves
funcions, la Direcció General de Comunicació compleix amb
l’article 6.2 de la Llei 13/2010, de publicitat institucional del
Govern de les Illes Balears, que indica: “Per a la determinació
dels mitjans de difusió a emprar a cada campanya publicitària
i per la distribució de la inversió entre aquests, només es
tindran en compte els criteris objectius, d’abast territorial, de
difusió de cada mitjà, i de cost econòmic. En les campanyes
adreçades només a un segment de la població, es tindran en
compte de manera destacada l’ús de la llengua, la capacitat de
difusió de cada mitjà o la seva adaptació al públic objectiu de
l’acció publicitària.
Una vegada decidits els suports o mitjans a utilitzar, els
contractes a què e refereix el present article no podran excloure
cap dels suports o mitjans de la mateixa tipologia d’entre els
que estiguin inclosos a la campanya publicitària, amb
l’excepció dels que ho siguin de manera expressament
motivada, essent la quantia assignada a cadascun el tant per
cent que els correspongui en funció de la seva capacitat de
difusió.
Els criteris de difusió s’establiran per a cada campanya
atenent els índex comparatius de referència que siguin
comunament acceptats pel mercat, i es prioritzaran els
gestionats per organitzacions sense finalitats lucratives”.
En 2016, la Conselleria de Presidència ha convocat 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;
Comerç; Ús del català, Soib; Xenofòbia; Pacte Social contra les
Violències Masclistes.
La quantitat total que el Govern ha destinat a aquestes
campanyes és de 1.102.769,83€. 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’oportunitats, recollits a la Llei 13/2010, de
Publicitat Institucional del Govern de les Illes Balears.
Annex
Palma, 16 de febrer de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 1713/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ambulàncies pediàtriques públiques.

va encarregar la seva fabricació específica. L’empresa es va
comprometre a lliurar les portes el 15/01/2017, i al no
complir-se el termini, es va reclamar de manera insistent fins
que el 25/01/2017 es van lliurar i es va reparar l’ascensor del
mateix dia.

A Balears tenim la unitat de transport pediàtric disponible
tant per a transport terrestre com aeri.

De cara a la prevenció de futures avaries, es va encarregar
a la nova empresa de manteniment una revisió exhaustiva de
tots els ascensors.

Per a transport terrestre i segons l’edat del nen s’habilita
una incubadora que té una llitera específica per situar en la
bancada de qualsevol ambulància de SVB, l’equip de pediatres
de la unitat de l’HUSE i d’infermera del 061 compten amb
material propi i específic per dotat les ambulàncies o l’avió i
convertir-les en unitats de transport pediàtric.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 1714/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ambulàncies pediàtriques privades.
Amb les informacions disponibles no ens consta cap.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 1715/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei d'ambulàncies pediàtriques.
A Balears tenim la unitat de transport pediàtric disponible
tant per a transport terrestre com aeri, que dóna resposta
satisfactòria a les necessitats de la nostra població pediàtrica en
aquest sentit. El servei de Salut vetlla perquè en actualitzar els
mitjans de transport segueixin complint aquesta tasca. De fet,
som de les poques comunitats que té aquest servei.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 1716/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a trasllat de malalts a l'Hospital General
(I).
L’ascensor avariat té més de 40 anys, circumstància que
suposa un greu problema, ja que no existeixen peces de
recanvi. L’empresa encarregada del manteniment de l’ascensor
al moment de l’avaria (28/11/2016) va assegurar que s’havien
de canviar les portes, que ja no es troben al mercat. Per tant, es

Davant la situació de necessitat i de manera provisional
vàrem utilitzar el segon ascensor que obliga a creuar la terrassa
per donar servei a la tercera planta de l’hospital, fins a la
reparació de l’avariat, fet que es va produir el 25/01/2017.
Qualsevol a avaria o circumstància que afecta la qualitat de
l’atenció o suposa un esforç addicional per als treballadors ens
preocupa.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 1717/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a trasllat de malalts a l'Hospital General
(II).
L’Hospital General no ha estat mai sense ascensor.
L’Hospital General disposa de dos ascensors. Quan es va
produir l’avaria d’un d’ells, i fins que es va reparar, s’ha
utilitzat el que quedava operatiu.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 1718/17, presentada per la
diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a execució de les obres de millora
d'accessos des de l'aparcament a l'Hospital Can Misses.
La concessionària Gran Hospital Can Misses es va
comprometre a realitzar el projecte de la millora d’accessos de
l’aparcament de l’Hospital de Can Misses en el termini de tres
mesos.
Palma, 24 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AW)
A les Preguntes RGE núm. 1813/17 i 1815/17,
presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a responsabilitats de la
consellera de salut en relació amb la manca de prevenció de
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riscos sanitaris a Can Misses, i de la concessionària en
relació amb la problemàtica generada pel manteniment dels
quiròfans de Can Misses.
La responsabilitat d’aquesta consellera és garantir la
seguretat dels pacients, investigar el que va passar, tornar obrir
els quiròfans en el menor termini de temps possible amb total
garanties de seguretat i aplicar les mesures correctores
necessàries perquè no torni a passar una situació similar.
Per aquest motiu, hem obert un expedient primer per
esbrinar els motius pels quals els segellats del forjat sanitari a
la zona de quiròfans no era el correcte i partir d’aquí si hi ha
hagut un defecte de construcció es demanaran responsabilitats
a la concessionària.
Palma, 24 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AX)
A les Preguntes RGE núm. 1814/17 i 1817/17 a 1819/17,
presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a responsabilitats de la
consellera de salut en relació amb l'anulAlació de totes les
intervencions de Can Misses, a derivacions hospitalàries
com a conseqüència del tancament de quiròfans, a
intervencions quirúrgiques posposades i no derivades i a ús
dels quiròfans de la Policlínica per evitar desplaçaments
innecessaris.
El que vàrem fer des del moment en què es va detectar va
ser:
• Informar-ne la concessionària que és l’empresa responsable.
• Exigir-li responsabilitats i solucions.
• Demanar un informe al Servei de Medicina Preventiva
sobre com s’ha d’actuar en aquests casos.
• Adoptar els mesures necessàries recomanades, com és
suspendre l’activitat quirúrgica per garantir la seguretat de
la població.
• Assegurar una resposta immediata a les necessitats
quirúrgiques urgents.
• Supervisar totes les activitats que s’ha duit a terme per
eliminar-ne el focus.
• Informar la població amb absoluta transparència.
Una vegada localitzat el focus es va segellar de manera
correcta i es va fumigar amb biocides; passades 12 hores es
varen netejar totes les superfícies.
És obvi que, si hi ha hagut un defecte en el segellat de la zona
quirúrgica, s’han de demanar les responsabilitats pertinents, i
per aquest motiu s’ha obert un expedient informatiu a la
concessionària.
S’ha reprogramat l’activitat intentant reduir les molèsties al
màxim a tots els usuaris afectats.
El 95% dels cancelAlacions han estat intervingudes abans
del 10 de febrer i el 100% d’aquestes han estat reprogramades
i adequades d’acord amb la seva especificitat.
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Les intervencions suspeses totals varen ser 65, es van
traslladar 3 a l’Hospital Son Llàtzer.
ARN 8
Infiltracions
ACV 2
Arteriovenestomia
CIR 9
Colelitiasis, Colostomia (2),
H. umbilicals, Endometriosis,
Hemocolectomia, H. inguinal, Pòlip,
Hèrnia incarcerada.
CMF 8
(2) Exèresis, (3) Exodòncies, (2)
Quistes, Frenillo
GIN 5
Histerectomia, Miomes, Teratoma,
Hidrosalpinx, Anexectomia,
OFT 17
Cataractes
ORL 5
(3) Hipertròfia Adenoamigdalar,
Otitis serosa, Quiste intracordal,
TRA 9
(2) Sd. Túnel, Metalsàrgia, Menisc,
Dit en arpa, Ganglió,
Retirada EMO, fractura acetabulo
URO 2
Nefrectomia, litiasis
Les 3 derivacions de les 65, es van realitzar sota criteris
clínics, per comptar amb disponibilitat de recursos dins la xarxa
de recursos públics del Servei de Salut (Ibsalut) per a la seva
solució.
Palma, 10 de març de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 1816/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures legals com a conseqüència del
tancament dels quiròfans de Can Misses per la presència
d'insectes.
La Conselleria de Salut ja ha adoptat mesures per aclarir les
responsabilitats sobre les deficiències detectades en l’edifici,
inaugurat el juliol de 2014.
Palma, 24 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 1820/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a insectes en els quiròfans de Can Misses.
Els informes tècnics determinen que l’origen del problema
va estar situat en el forjat sanitari, amb defectes del seu
segellat.
Palma, 24 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

4884

BOPIB núm. 94 - 5 de maig de 2017

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 1857/17, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pèrdues de collites a causa
del temporal.
La Xarxa d’Estacions Agrometeorològiques del Sistema
d’Informació Agroclimàtica per al Regadiu, del Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en el mes
de gener i principis de febrer, a les estacions meteorològiques
de les tres zones delimitades (zona I, II i III) a recollir unes
pluges molt més altes i persistents que les mitjanes registrades
els anys anteriors, amb unes anomalies relatives al 238% a
Menorca, el 237% a Mallorca, el 164% a Eivissa i el 235% a
les Illes Balears en general.
Els registres pluviomètrics apunten, per a aquest període,
puntes de pluviometria els dies 17 a 29 de gener, amb una
punta màxima registrada els dies 20 i 21.
Pel que fa als danys sobre els cultius, els dies 23 i 24 de
gener i els 6 i 7 de febrer, 7 tècnics de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Pesca van inspeccionar sobre el
terreny els efectes de les inundacions i la seva evolució durant
els dies posteriors. En una primera estimació s’ha pogut
comprovar que el temporal de pluges que ha afectat les Illes
Balears els mesos de desembre i gener ha tengut un impacte
important sobre els cultius herbacis extensius (cereals i
farratges) i els cultius hortícoles (hortalisses i patata) sobretot
a les zones baixes o properes als torrents de la zona del Pla de
Mallorca, Sa Pobla, Muro i el Pla de Sant Jordi. A Eivissa ha
afectat alguns camps d’hortícoles i a Menorca petits focus
dispersos de zones de pastura.
Els danys en els cultius per episodis plujosos intensos, a
diferència dels episodis de vent o calabruix, no són
quantificables immediatament després del temporal. Els danys
poden ser molt diferents en funció de com evoluciona el temps
i depèn de si en els dies posteriors torna haver-hi episodis
plujosos o no. Per això el més important és la prudència i no
llançar xifres sense el degut rigor científic, tot i que estam
acostumats a que així succeeixi.
En tot cas, ja ha començat el termini perquè els pagesos
facin les autodeclaracions de danys per les inundacions a
qualsevol de les nostres comarcals des d’ara fins el 21 de març.
Aquestes seran les dades que donaran la imatge correcta i que
haurem de tenir en compte a l’hora de posar en marxa les
indemnitzacions corresponents.
Palma, 8 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

la donació de sang perquè sigui accessible per a tota la població
balear. Per aconseguir-ho s’organitzen 1.600 campanyes de
donació de sang a totes les illes i es compta amb unitats mòbils,
un camió cedit pel Consell de Mallorca i dos autobusos.
El segon objectiu es disposar de tots els components
sanguinis necessaris per atendre tots els malalts de les illes i ser
autosuficients.
Perquè la gent s’animi a donar a les més de 1.600
campanyes que s’organitzen (a pobles, centres educatius,
empreses públiques i privades, Forces armades, etc) es realitzen
telefonades, s’envien sms i emails a les persones d’alta a la
base de dades. També es colAloquen cartells, es distribueixen
fulletons, s’organitzen xerrades informatives, es fa difusió a les
xarxes socials i webs de les institucions o empreses.
Gràcies al suport dels ajuntaments es colAloquen pancartes
a les entrades dels pobles i a les seves xarxes. En alguns casos,
s’envien cartes a les persones que compleixen més de 18 anys
solAlicitant la seva implicació a la donació de sang.
Dins el programa educatiu està previst formar a més de
2.500 alumnes de segon cicle de primària i de secundària.
Cada any s’organitzen diversos esdeveniments per donar
més visibilitat a la donació de sang com són: Dia Mundial del
Donant de sang, el 14 de juny, Cursa solidària per la donació
de sang, 2 setmanes de donació de sang a la UIB (al
començament i al final de curs), setmanes de l’autobús a les
diferents illes, entre d’altres.
També s’organitzen actes de fidelització dels donants on es
reconeix el nombre de donacions realitzades.
Aquest any i per primera vegada, es durà a terme una
campanya de promoció de la donació de sang dirigida als joves
específicament amb la finalitat d’augmentar el nombre de
persones que donen sang entre els 18 i 30 anys. Aquesta
campanya es farà mitjançant una empresa especialitzada en
comunicació. La campanya constarà de creativitat destinada al
públic jove adaptable als diferents suports publicitaris,
campanya a Internet i accions de relacions públiques o Street
marketing per donar visibilitat a la campanya.
La mitjana d’edat de les persones que donen sang ha
augmentat als darrers anys, com es mostra al gràfic. A l’any
1992 la mitjana d’edat era de 36 anys i a l’any 2016, les
persones que donen sang tenen 42 anys de mitjana.
Per grups d’edat, les persones d’entre 18 i 24 anys han
minvat i només augmenten les donacions de persones que ja
eren donants de sang i continuen donant. Hi ha una mancança
de renovació generacional com es pot apreciar als gràfics.
Gràfics

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 1858/17, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a donacions de sang.
En primer lloc, la nostra comunitat autònoma té un doble
objectiu respecte a la donació de sang. Per una banda, apropar

Palma, 3 de març de 2017
La consellera de Salut
Patricia Goméz Picard
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Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 1860/17, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedients presentats a la
Comissió de Medi Ambient.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 1953/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificacions
pressupostàries en relació amb la Renda Social Garantida.

Tret d’error o omissió s’informa que a l’any 2016 es varen
incoar 212 expedients a la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears referits a avaluació ambiental o autoritzacions
integrades i 206 varen finalitzar la seva tramitació mitjançant
informe, acord de ple o resolució.

S’han fet dues transferències de crèdit: MC1300019028 i
MC1300019667.

Palma, 10 de març de 2017
La consellera de Salut
Patricia Goméz Picard

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 1884/17, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunions del Consell
Assessor de Continguts i Programació.
El Consell Assessor de Continguts i de Programació s’ha
reunit, des del nomenament de tots els seus membres, una
vegada.
Santa Ponça, 24 de febrer de 2017
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 1889/17, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retribucions de la Sra.
Margarita Cardona Cardona.
Les retribucions íntegres que ha percebut la gerent de l’Ens
Margarita Cardona Cardona durant l’any 2016 són les següents:
Gerent
Sra. Margarita Cardona Cardona *
53.464,45€
* Perceb una indemnització de 22.000€/anuals en dotze
mensualitats, establerta a l’article 17.2 de la Llei 12/2015, de
29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016.
Santa Ponça, 27 de febrer de 2017
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

A la primera, la partida de Renda Social Garantida ha estat
l’emissora de la transferència per un import de 4.000.000€, que
s’ha destinat a l’IBISEC per dur a terme una sèrie d’actuacions
concretes de millora de centres.
En la segona, el crèdit procedent de la partida de Renda
Social Garantida, 6.000.000€, ha cobert una part de la
transferència, destinada a atendre l’increment de despesa de
personal docent no universitari dels centres públics.
Palma, 20 de febrer de 2017
La conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 2020/17, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a metodologia per al càlcul d'audiència
d'IB3.
S’adjunten documents informatius de les metodologies que
s’utilitzen per mesurar les audiències a IB3 Televisió i a IB3
Ràdio.
Santa Ponça, 22 de febrer de 2017
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 2037/17, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla forestal de les Illes
Balears.
Aquesta pregunta ja s’ha respost a la RGE núm.
15972/2016.
Palma, 2 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació

Ajuntament i Consell Insular de Formentera

189.394,81€

BI)
A la Pregunta RGE núm. 2053/17, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris d'assignació de les
places de refugis i albergs.

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

En relació als refugis, ja que l’IBANAT no gestiona
albergs, el criteri d’adjudicació és per estricte ordre de petició.
Les reserves es fan a través d’una aplicació informàtica.

Ordre de Publicació
BM)
A les Preguntes RGE núm. 2194/17 a 2209/17 i 2265/17
a 2280/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
deute del Govern amb diversos ajuntaments de les Illes
Balears a 1 de febrer de 2017.

Així és tot excepte de dia 23 de desembre a dia 9 de gener
que es fa telefònicament, si bé el criteri és el mateix per estricte
ordre de cridada.
Palma, 8 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BJ)
A les Preguntes RGE núm. 2143/17 a 2167/17 i 2214/17
a 2238/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
deute del Govern amb diversos ajuntaments de les Illes
Balears a 1 de febrer de 2017.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
a aquest enllaç.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
a aquest enllaç.

Ordre de Publicació
BN)
A les Preguntes RGE núm. 2281/17 a 2285/17,
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
el mes de gener en sanitat, en educació i en serveis socials,
a import de les operacions comunicat a l’Administració
general de l’Estat, i a import de les operacions del pendent
de pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament el mes de gener.
Total pendent de pagament a 31/01/2017 deute comercial

Ordre de Publicació
BK)
A les Preguntes RGE núm. 2168/17 a 2170/17, 2172/17
a 2193/17, 2239/17 a 2241/17 i 2243/17 a 2264/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
amb diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de febrer
de 2017.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
a aquest enllaç.

Ordre de Publicació
BL)
A les Preguntes RGE núm. 2171/17, 2210/17 a 2213/17
i 2242/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
pagaments pendents als consells insulars d’Eivissa, de
Formentera, de Mallorca i de Menorca a 1 de febrer de
2017 i a deute del Govern de les Illes Balears amb
l’Ajuntament de Formentera a 1 de febrer de 2017.
Aquests són els imports que el Govern de les Illes Balears
té pendent de pagament respecte dels consells insulars i
l’Ajuntament de Formentera a 1 de febrer de 2017.
Pendent de pagament consells insulars 01/02/2017
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa

2.084.485,18€
1.462.357,00€
769.258,43€

Àmbit
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

Import de les operacions
(milers d’euros)
134.168,72
7.587,22
3.182,90
36.739,87

En relació amb l’import total de les operacions del pendent
de pagament computat a efectes del càlcul del període mitjà de
pagament, a 31 de gener del 2017 és de 13.028,07 milers
d’euros.
Palma, 16 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 2290/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recaptació en concepte de cànon de
sanejament d'aigua.
Recaptació cànon de sanejament d’aigua
Total (recaptació líquida exercici corrent i tancat)
2015
77.463.655,86
2016
86.594.924,62
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Palma, 16 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la processionària
del pi, inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 2 de
maig de 2017, per la pregunta RGE núm. 5831/17, relativa a
edificacions en àrees protegides.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5856/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa solAlicitud de compareixença urgent del rector de
la UIB, sobre la venda de falsos medicaments contra el
càncer.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de maig 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 Cultura, Educació i Esports recapti
la compareixença urgent del Sr. Llorenç Huguet, rector de la
UIB, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
Retirada de les solAlicituds de compareixença RGE núm.
4630/17 i 4631/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de maig de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5724/17,
presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i accepta
la retirada de les solAlicitud de compareixença esmentades, del
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme i del
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca relatives als
contractes atorgats per part de les conselleries corresponents
relacionats amb les empreses del Sr. Jaume Garau i Taberner.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5857/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
de Salut, sobre la venda de falsos medicaments contra el
càncer.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de maig de 2017, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut recapti la compareixença
urgent de la Sra. Consellera de Salut, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

C)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió RGE núm. 4090/17 a 4095/17, 4212/17
i 4213/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de maig de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5833/17,
presentat per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del
Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de les preguntes
esmentades, relatives a mesures de prevenció del suïcidi (I a
VIII).

Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
3.17. INFORMACIÓ
D)
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 5690/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de maig 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

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 3884/17 a 3887/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de maig de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5616/17,
presentat per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, i acorda, conformement amb l'article 168.2
del Reglament de la cambra, que les preguntes esmentades,
relatives a corrupció del Govern Matas, s'incloguin a l'ordre del
dia de la propera sessió de la Comissió d'Assumptes
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Institucionals i Generals on rebran el tractament de les
preguntes orals.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Procediment d'urgència i proposta de tramitació directa
i lectura única per a la Proposició de llei RGE núm.
4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol,
del règim especial de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de maig de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5927/17,
presentat per tots els grups parlamentaris de la cambra, i
accepta que la proposició de llei esmentada es tramiti pel
procediment d'urgència.
Així mateix, la Mesa, formalment constituïda a la sessió de
la Junta de Portaveus de dia 3 de maig de 2017, i atès el parer
favorable d'aquesta, adopta formalment l'acord de proposar al
Ple de la cambra la tramitació directa i en lectura única
d'aquesta iniciativa.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de
Salut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de maig de 2017, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 5709/17, presentat per la diputada Sandra
Fernández i Herranz, mitjançant el qual renuncia al càrrec de
vicepresidenta de la Comissió de Salut.
Palma, a 3 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 93, de 28 d'abril de
2017.
- Pàg. 4839. Informació, apartat A)
On diu: ... la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, ...
Hi ha de dir: ... la diputada Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, ...
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