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T) RGE núm. 5976/17, d el diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Eivissa.
4907
U) RGE núm. 5977/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a Es
Castell.
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V) RGE núm. 5978/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a Es
Mercadal.
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W) RGE núm. 5979/17, del dipu tat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Es Migjorn Gran.
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X) RGE núm. 5980/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a mancança de Policia Local a
Escorca.
4907
Y) RGE n ú m. 5981/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Lo cal a
Esporles.
4908
Z) RGE núm. 5982/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, d el Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Estellencs.
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AA) RGE núm. 5983/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Felanitx.
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AB) RGE n ú m. 5984/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Ferreries.
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AC) RGE núm. 5985/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, d el Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Formentera.
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AD) RGE núm. 5986/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a man cança de Policia Local a
Fornalutx.
4908
AE) RGE núm. 5987/17, d el diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Inca.
4908
AF) RGE núm. 5988/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Lloret de Vistalegre.
4909
AG) RGE núm. 5989/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Lloseta.
4909
AH) RGE núm. 5990/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Llubí.
4909
AI) RGE núm. 5991/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a mancança de Policia Local a
Llucmajor.
4909
AJ) RGE n ú m. 5992/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Manacor.
4909
AK) RGE núm. 5993/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, d el Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Mancor de la Vall.
4909
AL) RGE núm. 5994/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a man cança de Policia Local a
Maó.
4909
AM) RGE núm. 5995/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local
a Maria de la Salut.
4910
AN) RGE núm. 5996/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Marratxí.
4910
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AO) RGE n ú m. 5997/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Montuïri.
4910
AP) RGE núm. 5998/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Muro.
4910
AQ) RGE núm. 5999/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancan ça de Policia Local a
Palma.
4910
AR) RGE núm. 6000/17, del d iputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Petra.
4910
AS) RGE núm. 6001/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Pollença.
4910
AT) RGE núm. 6002/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Lo cal a
Porreres.
4911
AU) RGE núm. 6003/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Puigpunyent.
4911
AV) RGE núm. 6004/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Sa Pobla.
4911
AW) RGE núm. 6005/17, d el diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local
a Sant Antoni de Portmany.
4911
AX) RGE núm. 6006/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, d el Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Sant Joan.
4911
AY) RGE núm. 6007/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a man cança de Policia Local a
Sant Joan de Labritja.
4911
AZ) RGE núm. 6008/17, d el diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Sant Josep de Sa Talaia.
4911
BA) RGE núm. 6009/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Sant Llorenç d'Es Cardassar.
4912
BB) RGE núm. 6010/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Lo cal a
Sant Lluís.
4912
BC) RGE núm. 6011/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Santa Eugènia.
4912
BD) RGE núm. 6012/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a mancança de Policia Local a
Santa Eulàlia del Riu.
4912
BE) RGE n ú m. 6013/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Santa Margalida.
4912
BF) RGE núm. 6014/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, d el Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Santa Maria del Camí.
4912
BG) RGE núm. 6015/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a man can ça de Policia Local a
Santanyí.
4912
BH) RGE núm. 6016/17, d el diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Selva.
4913
BI) RGE núm. 6017/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Sencelles.
4913
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BJ) RGE n ú m. 6018/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Ses Salines.
4913
BK) RGE núm. 6019/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Sineu.
4913
BL) RGE núm. 6020/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancan ça de Policia Local a
Sóller.
4913
BM) RGE núm. 6021/17, del dipu tat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Local
a Son Servera.
4913
BN) RGE núm. 6022/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a mancança de Policia Local a
Valldemossa.
4913
BO) RGE núm. 6023/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de Policia Lo cal a
Vilafranca de Bonany.
4914
BP) RGE núm. 6058/17, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspecció a habitatges de
vacances primer trimestre de 2017.
4914
BQ) RGE núm. 6059/17, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspecció a establiments
turístics primer trimestre de 2017.
4914
BR) RGE núm. 6079/17, de la d ip utada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
tractament d'aigües residuals i manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament i depuració a Menorca.
4914
BS) RGE núm. 6080/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Gru p Parlamentari Popular, relativa a servei de
tractament d'aigües residuals i manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament i depuració a Menorca.
4914
BT) RGE núm. 6081/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desviament de
pacients a la península per ser tractats de malalties que l'Ibsalut no pot atendre.
4914

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 6188/17, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures contra
l'adjudicació de contractes.
4915
B) RGE núm. 6190/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a imatge de les Balears.

4915

C) RGE núm. 6191/17, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora dels serveis
ferroviaris.
4915
D) RGE núm. 6192/17, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a treballadors i
treballadores d'IB3.
4915
E) RGE núm. 6193/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a patronals
de restauració i oci nocturn.
4915
F) RGE núm. 6194/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació laboral a IB3.
4916
G) RGE núm. 6195/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a d o tació adequada
d'efectius de policia local als municipis de les Illes Balears.
4916
H) RGE núm. 6196/17, d el dipu tat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades a la Unitat de
Tabaquisme de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
4916
I) RGE núm. 6197/17, del diputat Á lv aro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre la incidència
del lloguer de vacances a les Illes Balears.
4916
J) RGE núm. 6198/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a òrgan encarregat de resoldre
les reclamacions en matèria d'accés dels ciutadans a la informació pública.
4916
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K) RGE núm. 6199/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'inspecció o
sancionadores contra activitats que es duen a terme en àrees protegides.
4916
L) RGE núm. 6200/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model turístic del Govern.
4917
M) RGE núm. 6201/17, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta p er les Illes Balears,
relativa a centre Bit Inca.
4917
N) RGE núm. 6202/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes
per temporal.
4917
O) RGE núm. 6227/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a deducció fiscal per a
estudiants fora de l'illa de residència.
4917

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5913/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa d'abastiment d'aigua potable en alta per a l'illa de Mallorca,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
4917
B) RGE núm. 6068/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés a banda ampla i desp leg amen t de fibra òptica a l'illa de
Formentera, davant la Comissió d'Economia.
4918

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 17286/16, presentada per la d ip utad a Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quanties cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
durant el 2015.
4919
B) A la Pregunta RGE núm. 17320/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Po p ular,
relativa a quanties cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) durant el 2015.
4920
C) A la Pregunta RGE núm. 17356/16, presentada per la d ip u tad a Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quanties cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
durant el 2016.
4920
D) A la Pregunta RGE núm. 17390/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Pop u lar,
relativa a quanties cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fons de Garantia Agrària i Pesquera d e les Illes Balears
(FOGAIBA) durant el 2016.
4920
E) A les Preguntes RGE núm. 899/17 a 903/17, 934/17 a 953/17, 957/17 a 965/17, 1001/17, 1010/17, 1013/17 a 1054/17, 1060/17,
1066/17 a 1098/17, presentades p er la d ip u tad a Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a músics de
diversos municipis de les Illes Balears que han demanat subvencions el 2016, músics als quals s'han concedit i músics als quals s'han
denegat.
4920
F) A les Preguntes RGE n ú m. 1100/17, 1102/17 a 1108/17, 1111/17 a 1118/17, 1120/17 a 1128/17, 1130/17 a 1168/17, 1180/17
a 1188/17, 1190/17 a 1198/17, 1200/17 a 1208/17, 1210/17 a 1218/17, 1220/17 a 1228/17, 1230/17 a 1254/17 i 1264/17 a 1300/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a companyies de teatre de diversos
municipis de les Illes Balears que han demanat subvencions el 2016, companyies a les quals s'han concedit i companyies a les quals
s'han denegat.
4920
G) A les Preguntes RGE núm. 1302/17 a 1310/17, 1312/17 a 1320/17, 1322/17 a 1330/17, 1332/17 a 1340/17 i 1342/17 a 1350/17,
1368/17 i 1369/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a artistes plàstics
de diversos municipis de les Illes Balears que han demanat subvencions el 2016 i artistes plàstics als quals s'han concedit.
4921
H) A les Preguntes RGE núm. 1567/17 a 1570/17 i 1587/17 a 1589/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuntaments d’Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca als quals s'han concedit subvencions
per esdeveniments literaris el 2016 i ajuntaments als quals s'han denegat.
4921
I) A les Preguntes RGE núm. 1615/17 a 1626/17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Gru p Parlamentari
Socialista, relatives a associacions d’Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han demanat subvencions p er es d eveniments
relacionats amb les arts plàstiques el 2016, associacions a les quals s'han concedit i associacions a les quals s'han denegat.
4921
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J) A les Preg u n tes RGE núm. 1627/17 a 1638//17, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a associacions d’Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han demanat subvencions per esdeveniments literaris
el 2016, associacions a les quals s'han concedit i associacions a les quals s'han denegat.
4921
K) A les Preguntes RGE núm. 1821/17 a 1831//17, presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a proves d’encelopatia espongiforme transmissible, de brucel·losi bovina, de brucel·losi caprina, de la llengua blava,
de tuberculosi bovina, de leucosi enzoòtica, de peripneumònia contagiosa bovina, de la malaltia d’Aujeszky, de pesta porcina clàssica,
pesta porcina africana i de la malaltia vascular porcina.
4921
L) A la Pregunta RGE núm. 2291/17, p resentada pel diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destinació de la recaptació en concepte de cànon de sanejament d'aigua.
4922
M) A la Pregunta RGE núm. 2318/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, d el Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompliment de la normativa respecte d'espais mortuoris.
4922
N) A la Pregunta RGE núm. 2327/17, presentada per la diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a casos de planta invasora Pennisetum sataceum.
4922
O) A la Pregunta RGE núm. 2328/17, presentada per la diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures per eradicar la planta invasora Pennisetum sataceum.
4923
P) A les Preguntes RGE núm. 2331/17 a 2333/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Gru p Parlamen tari Popular,
relatives a ambulàncies al PAC de la Colònia de Sant Jordi, temps de resposta i manca d'ambulàncies.
4923
Q) A la Pregunta RGE núm. 2346/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ajudes PAC.
4923
R) A la Pregunta RGE núm. 2347/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ajudes PAC (II).
4923
S) A la Pregunta RGE núm. 2348/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ajudes PAC (III).
4924
T) A la Pregunta RGE núm. 2349/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ajudes PAC (IV).
4924
U) A la Pregunta RGE núm. 2350/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ajudes PAC (V).
4924
V) A la Pregunta RGE núm. 2351/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a joves agricultors.
4924
W) A la Pregunta RGE núm. 2352/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a joves agricultors (II).
4924
X) A la Pregunta RGE núm. 2353/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a joves agricultors (III).
4924
Y) A la Pregunta RGE núm. 2354/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a joves agricultors (IV).
4924
Z) A la Pregunta RGE núm. 2355/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a joves agricultors (V).
4924
AA) A la Pregu nta RGE núm. 2498/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a paga extra de desembre de 2016 al personal de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
4925
AB) A la Pregunta RGE núm. 2499/17, presentada per la diputad a San d ra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de la nòmina de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
4925
A C) A la Pregunta RGE núm. 2528/17, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Meno rca,
relativa a calendari del Pla "Cap a l'èxit educatiu".
4925
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AD) A les Preguntes RGE núm. 2587/17 a 2644/17, presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a facturat a tercers pels centres de salut de diversos municipis de les Illes Balears durant l’any 2015.
4925
AE) A les Preguntes RGE núm. 2645/17 a 2702/17, presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a facturat a tercers pels centres de salut de diversos municipis de les Illes Balears durant l’any 2016.
4926
AF) A les Preguntes RGE núm. 2703/17 a 2803/17, presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a facturat a tercers per les unitats bàsiques de salut de diversos municipis de les Illes Balears durant l’any 2015.
4926
AG) A les Preguntes RGE núm. 2804/17 a 2904/17, presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a facturat a tercers per les unitats bàsiques de salut de diversos municipis de les Illes Balears durant l’any 2016.
4926
AH) A les Preguntes RGE núm. 3150/17 a 3153/17, 3158/17 a 3161/17, 3166/17 a 3173/17, 3178/17 a 3181/17, 3190/17 a 3193/17,
3198/17 a 3202/17 i 3208/17, presentades pel diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialis ta, relatives a contractes
d'IB3 TV del 2011 al 2016.
4926
AI) A les Preguntes RGE núm. 3154/17 a 3157/17, 3162/17 a 3165/17, 3182/17 a 3185/17, 3203/17, 3204/17 i 3209/17, presentades
pel diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a contractes d'IB3 Ràdio del 2011 al 2013.
4926
AJ) A la Pregunta RGE núm. 3309/17, presentada per la diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a càncer de mama en dones menors de 50 anys.
4926
AK) A les Preguntes RGE núm. 3414/17 a 3424/17 i 3429/17 a 3453/17, 3455/17 a 3484/17, presentades pel diputat Andreu Alcover
i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb diversos ajuntaments de les Illes a data
1 de març de 2017.
4927
AL) A les Preguntes RGE núm. 3425/17 a 3428/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, d el Gru p Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars a 1 de març de 2017.
4927
AM) A la Pregunta RGE núm. 3454/17, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a deute del Govern amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de març de 2017.
4927
AN) A les Preguntes RGE núm. 3485/17 a 3551/17, presentades pel diputat A n d reu A lco v er i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de març de 2017.
4927
AO) A la Pregunta RGE núm. 3552/17, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a import d'operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament el febrer.
4927
AP) A les Preguntes RGE núm. 3553/17 a 3556/17, presentades pel diputat Andreu A lcov er i Ord in as, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import d'operacions comunicat a l'Administració General de l'estat el mes de febrer de Serveis Socials, Educació,
Sanitat i la resta.
4927
AQ) A les Preguntes RGE núm. 3557/17 a 3560/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars a 1 de març de 2017.
4927
AR) A les Preguntes RGE núm. 3562/17 a 3565/17, presentades p el diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a llengua vehicular de centres (1 a 4).
4928
AS) A la Pregunta RGE núm. 3567/17, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamen tari Mixt, relativa a TV
a hospitals.
4928

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 6062/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Rector de
la Universitat de les Illes Balears, sobre el coneixement per part de la UIB des de l'any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer
anomenat Minerval.
4928
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B) RGE núm. 6063/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Vicerector
d'Investigació i Vicerector primer de la Universitat de les Illes Balears, sobre el coneixement per part de la UIB des de l'any 2011 de
la venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval.
4928

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de l'escrit RGE núm. 5616/17.

4928

B) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 669/17, 2527/17, 2971/17 i 2972/17.
4929
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1. PLE DEL PARLAMENT

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme el concurs de trasllat d'acord amb el
conveni colAlectiu, la normativa laboral i de funció pública.

1.1. TEXTOS APROVATS

A la seu del Parlament, 2 de maig de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2017, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 5183/17, relativa a gestió administrativa i serveis que
presten els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes
Balears, amb les esmenes RGE núm. 5522/17, 5523/17 i
5526/17, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a analitzar la possibilitat d’establir la dependència
orgànica i funcional del personal auxiliar tècnic educatiu de la
Conselleria d’Educació i Universitat, per donar un servei
d’assistència àgil i immediat en funció de les n ecessitats de
cada moment; així com a modernitzar i agilitar la g estió
administrativa d’autoritzacions i dotacions de places per a la
contractació del personal ATE.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer les funcions corres p o nen ts al personal
ATE de forma clara i adequada a la seva categoria laboral, així
com a definir el perfil professional com a personal auxiliar del
personal docent en l’atenció dels nins NEE.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar estabilitat laboral a la p lan tilla d’auxiliars
tècnics educatius mitjançant la convocatòria d’oposicions amb
la major agilitat possible, per eliminar la interinitat actual que
suposa aproximadament el 35% del personal existent.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar la temporalitat de les contractacions del
personal auxiliar tècnic educatiu, amb contractacions fixes i a
jornada completa per garantir els seus drets laborals i adequar
el seu treball al calendari escolar d’1 de setembre a 31 d’agost.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar el diagnòstic de les necessitats especials, a fi
de poder donar resposta el més aviat possible a tot l’alumnat
que necessiti assistència per garantir la seva au tonomia
personal dins els centres educatius.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la informatització del procés d'adjudicació de places
vacants com es fa a la Conselleria d'Educació.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a oferir programes de formació específica per als ATE,
d'acord amb les singularitats de l'atenció que requereixen els
infants atesos pels ATE.
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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
25 d'abril de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5342/17, relativa a rebuig als pressuposts
generals de l'Estat per a 2017, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el Projecte de llei de
Pres supostos Generals de l’Estat de 2017, per la s ev a
assignació insuficient de recursos per inversió directa a les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears defensa en la seva integritat
el compliment en tota la seva extensió de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, com a símbol suprem del
consens de tota la societat de les Illes Balears i de les forces
polítiques que la representen al Parlament.
3. El Parlament de les Illes Balears insta tots els actors
concern its a emprar els recursos al seu abast, en el tràmit
parlamentari a les Corts espanyoles, per millorar les partides
pressupostàries que els Pressupostos Generals de l’Estat hagin
de destinar per a inversió a les Illes Balears el 2017.
4. El Parlament de les Illes Balears reclama a l’Estat el
compliment dels Protocols signats per la Comissió Mixta
Estat-Balears p er temes d’economia, segons els termes
establerts en els acords de 3 de desembre de 2015.
A la seu del Parlament, 2 de maig 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
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'abril de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4645/17, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a declaració de
l'Organització Mundial del Turisme, 2017 Any Internacional
del Turisme Sostenibles per al Desenvolupament.
Actuà com a interpelAlant el diputat Salvador Aguilera i
Carrillo i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme. Hi
hagué torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

G) RGE núm. 5441/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a refugiats,
que contestà la consellera de Serveis Socials i Cooperació.
H) RGE núm. 5454/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les nòmines
dels treballadors de l'empresa KLE, que contestà la consellera
de Salut.
I) RGE núm. 5456/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a motius per contractar
amb l'empresa del Sr. Jaume Garau, que contestà el conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
J) RGE núm. 5457/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativ a a valoració del pla
antifrau, que contestà la consellera d'Hisenda iAdministracions
Públiques.
K) RGE núm. 5252/17, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Gru p Parlamentari Mixt, relativa a renovació del
conveni entre el CSIC i la CAIB, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
L) RGE núm. 5443/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sp in -off de
la Universitat de les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d 'abril de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

M) RGE núm. 5381/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació de la
zona d'hostatge per a pacients i acompanyants a Son Espases,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

A) RGE núm. 5458/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
evitar actuacions irregulars a l'àmbit universitari, que contestà
el conseller d'Educació i Universitat.

N) RGE núm. 5409/17 , del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a regulació dels cotxes de lloguer, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

B) RGE núm. 5422/17, de la dip u tada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actu acions de les
direccions generals de Salut Pública i Farmàcia, que contestà
la consellera de Salut.

O) RGE núm. 5512/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rig o, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret
d'exoneració de les condicions urbanístiques de les edificacions
i instalAlacions agràries i complementàries en exp lotacions
agràries, que contestà la presidenta del Gov ern de les Illes
Balears.

C) RGE núm. 5442/17, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contaminació
del Parc Natural de S'Albufera de Mallo rca, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D) RGE núm. 5410/17, del diputat Jo s ep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a renúncia d'herències, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
E) RGE núm. 5453/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamen tari Popular, relativa a eliminació
del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal (SEPAP), que
contestà la consellera de Serveis Socials i Cooperació.
F) RGE núm. 5455/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a enganys als ciutadans de
les Illes Balears , que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'abril de 2017, rebutjà els Punts 1 i 8 de la Moció RGE núm.
5183/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
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educatius als cen tres de les Illes Balears, amb el resultat
següent:
Punt 1: vots emesos 58, vots a favor 21, vots en contra 34 i
abstencions 3.
Punt 8: vots emeso s 58, vots a favor 24, vots en contra 34 i
abstencions 0.
Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de maig de 2017, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'abril de 2017, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
3375/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls d'un
acord urgent entre els grups parlamentaris en el Congrés dels
Diputats per a la tramitació i l'aprovació dels pressuposts
generals de l'Estat de 2017, amb el resultat segü ent: vots
emesos 57, vots a favor 21, vots en contra 36 i abstencions 0.

A)
RGE núm. 5410/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l'Institut d'Estudis Baleàrics.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Gru p
Parlamentari Popular interpelAla la consellera de Cu ltura,
Participació i Esports sobre la política general de la nova
direcció de cultura en relació amb l'Institut d'Estudis Baleàrics.
Palma, a 2 de maig de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Comunicació al Ple de la designació dels diputats i/o
diputades encarregats de la defensa en el Congrés dels
Diputats de la proposició de llei RGE núm. 2906/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 d'abril de 2017, es co municà la designació,
conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament de
la cambra, dels diputats i/o diputades encarregats de defensar
al Con g rés de Diputats la proposició de llei esmentada, de
protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i
l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals , que
són els següents:
• Sra. Sílvia Limones i Costa, del Gru p Parlamentari
Socialista.
• Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Gru p Parlamentari
Popular.
• Sr. David Abril i Hervás, del Gru p Parlamentari MÉS
per Mallorca.
Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 5930/17 , 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
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears en
relació amb 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 3 de maig de 2017
La diputada
Maria Montserrat Seijas i Patiño
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de maig de 2017, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

A)
RGE núm. 6069/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política del Govern respecte de les
autopistes d'Eivissa, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 4646/17.
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.
4646/17, relativa a política del Govern respecte de les
autopistes d'Eivissa, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a rescatar les autopistes d'Eivissa, com ja ho va fer amb les
radials de Madrid.
2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a iniciar les accions legals oportunes per reclamar les
indemnitzacions corresponents a les persones o empreses
responsables dels sobrecostos derivats de les seves decisions o
actuació respecte al projecte de les autopistes d'Eivissa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu, en el termini de 12 mesos, el pagament de
les expropiacions que al dia d'avui estiguin pendents.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de maig de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 5957/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Alaior.
D'aco rd amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Alaior?

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, en el termin i de 12 mesos, instalAlar o retirar, si
es cau, els punts de comptatge realment instalAlats i que el
nombre d'aquests sigui el que figura als plecs de condicions
dels projectes de les autopistes d'Eivissa.

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

B)
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les accions necessàries perquè l'empresa
concessionària faci efectiva, no més tard de juliol del 2018, la
retirada de totes les terres dipositades irregularment per
aquesta, en la totalitat de les finques del grup empresarial Fiesta
Hoteles, i que el Govern es faci càrrec del tras llat p erquè el
2018 estiguin retirades, en cas que la concessionària s’hi negui,
i repercuteixi el cost de la retirada a les empreses responsables
del dipòsit irregular.
6. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a dur a terme el reequilibri econòmic dels contractes
amb les concessionàries que sigui pertinent en funció de les
accions dutes a terme pels punts anteriors.
7. El Parlament de les Illes Balears acorda traslladar a Fiscalia
les conclusions aprovades en la comissió no permanent
d'investigació de les autopistes d'Eivissa en cas que hagin estat
confirmades pel Ple del Parlament.
Palma, 6 de maig de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

RGE núm. 5958/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Alaró.
D'acord amb el q u e 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Alaró?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

C)
RGE núm. 5959/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a mancança de
Policia Local a Alcúdia.
D'acord amb el que prev eu en 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Alcúdia?
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Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

D)
RGE núm. 5960/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Algaida.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

G)
RGE núm. 5 9 6 3 /17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Artà.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Artà?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Algaida?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

E)
RGE núm. 5961/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Andratx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

H)
RGE núm. 5 964/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Banyalbufar.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Banyalbufar?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Andratx?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

F)
RGE núm. 5962/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Ariany.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.

I)
RGE núm. 5965/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Binissalem.
D'acord amb el qu e p rev euen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Binissalem?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Ariany?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí
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J)
RGE núm. 5966/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Búger.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Búger?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

N)
RGE núm. 5 9 7 0 /17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Campos.

K)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.

RGE núm. 5967/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Bunyola.

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Campos?

D'acord amb el q ue p reveuen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Bunyola?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

O)
RGE núm. 5 971/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Capdepera.

L)

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.

RGE núm. 5968/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Calvià.

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Capdepera?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Calvià?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

P)
RGE núm. 5972/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Ciutadella de Menorca.

M)

D'acord amb el qu e p rev euen 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.

RGE núm. 5969/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Campanet.

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Ciutadella de Menorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Campanet?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Q)
RGE núm. 5973/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Consell.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Consell?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí
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U)
RGE núm. 5 9 7 7 /17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Es Castell.

R)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.

RGE núm. 5974/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Costitx.

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Es Castell?

D'acord amb el q ue p reveuen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Costitx?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

V)
RGE núm. 5 978/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Es Mercadal.

S)

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.

RGE núm. 5975/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Deià.

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Es Mercadal?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Deià?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

W)
RGE núm. 5979/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Es Migjorn Gran.

T)

D'acord amb el qu e p rev euen 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.

RGE núm. 5976/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Eivissa.

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Es Migjorn Gran?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Eivissa?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

X)
RGE núm. 5980/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Escorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Escorca?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AB)
RGE núm. 5 9 8 4 /17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Ferreries.

Y)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.

RGE núm. 5981/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Esporles.

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Ferreries?

D'acord amb el q ue p reveuen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Esporles?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AC)
RGE núm. 5 985/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Formentera.

Z)

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.

RGE núm. 5982/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Estellencs.

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Formentera?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Estellencs?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AA)
RGE núm. 5983/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Felanitx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Felanitx?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AD)
RGE núm. 5986/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Fornalutx.
D'acord amb el qu e p rev euen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Fornalutx?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AE)
RGE núm. 5987/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Inca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi d'Inca?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AF)
RGE núm. 5988/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Lloret de Vistalegre.
D'acord amb el q ue p reveuen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Lloret de Vistalegre?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AG)
RGE núm. 5989/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Lloseta.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Lloseta?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AH)
RGE núm. 5990/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Llubí.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Llubí?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí
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AI)
RGE núm. 5 9 9 1 /17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Llucmajor.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Llucmajor?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AJ)
RGE núm. 5 992/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Manacor?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AK)
RGE núm. 5993/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Mancor de la Vall.
D'acord amb el qu e p rev euen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Mancor de la Vall?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AL)
RGE núm. 5994/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Maó.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Maó?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AM)
RGE núm. 5995/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Maria de la Salut.
D'acord amb el q ue p reveuen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Maria de la salut?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AN)
RGE núm. 5996/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Marratxí.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Marratxí?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AO)
RGE núm. 5997/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Montuïri.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Montuïri?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AP)
RGE núm. 5 9 9 8 /17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Muro.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Muro?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AQ)
RGE núm. 5 999/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Palma?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AR)
RGE núm. 6000/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Petra.
D'acord amb el qu e p rev euen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Petra?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AS)
RGE núm. 6001/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Pollença.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Pollença?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AT)
RGE núm. 6002/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Porreres.
D'acord amb el q ue p reveuen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Porreres?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AU)
RGE núm. 6003/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Puigpunyent.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Puigpunyent?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AV)
RGE núm. 6004/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Sa Pobla.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Sa Pobla?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí
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AW)
RGE núm. 6 0 0 5 /17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Sant Antoni de Portmany.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Sant Antoni de Portmany?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AX)
RGE núm. 6 006/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Sant Joan.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Sant Joan?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AY)
RGE núm. 6007/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Sant Joan de Labritja.
D'acord amb el qu e p rev euen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Sant Joan de Labritja?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

AZ)
RGE núm. 6008/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Sant Josep de Sa Talaia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Sant Joan de Sa Talaia?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BA)
RGE núm. 6009/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Sant Llorenç d'Es Cardassar.
D'acord amb el q ue p reveuen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Sant Llorenç d'es Cardassar?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BB)
RGE núm. 6010/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Sant Lluís.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Sant Lluís?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BC)
RGE núm. 6011/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Santa Eugènia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Santa Eugènia?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BD)
RGE núm. 6 0 1 2 /17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Santa Eulàlia del Riu.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Santa Eulàlia del Riu?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BE)
RGE núm. 6 013/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Santa Margalida.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Santa Margalida?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BF)
RGE núm. 6014/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Santa Maria del Camí.
D'acord amb el qu e p rev euen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Santa Maria del Camí?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BG)
RGE núm. 6015/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Santanyí.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BOPIB núm. 95 - 12 de maig de 2017
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Santanyí?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BH)
RGE núm. 6016/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Selva.
D'acord amb el q ue p reveuen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Selva?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí
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BK)
RGE núm. 6 0 1 9 /17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Sineu.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Sineu?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BL)
RGE núm. 6 020/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Sóller.

BI)

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.

RGE núm. 6017/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Sencelles.

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Sóller?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Sencelles?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BM)
RGE núm. 6021/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Son Servera.

BJ)

D'acord amb el qu e p rev euen 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.

RGE núm. 6018/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Ses Salines.

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Son Servera?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Ses Salines?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BN)
RGE núm. 6022/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Valldemossa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

4914

BOPIB núm. 95 - 12 de maig de 2017

Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Valldemossa?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BO)
RGE núm. 6023/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mancança de
Policia Local a Vilafranca de Bonany.
D'acord amb el q ue p reveuen 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.
Quants de policies locals creu el Govern que manquen al
municipi de Vilafranca de Bonany?
Palma, a 3 de maig de 2017
El diputat
Xico Tarrés i Marí

BP)
RGE núm. 6058/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspecció a habitatges de vacances primer trimestre de
2017.

Palma, a 4 de maig de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

BR)
RGE núm. 607 9 /1 7, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a s ervei de tractament d'aigües residuals i
manteniment i conservació de les instal·lacions de
sanejament i depuració a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
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.
Recentment s'ha autoritzat la contractació del s ervei de
tractament d'aigües residuals i manteniment i conservació de les
instal·lacions de sanejament i depuració.
Ens pot indicar quines són les 1º2 depuradores de Menorca
que es veuran afectades? I quines són les 51 estacions d e
bombeig d'aigua a Menorca incloses en aquests serveis?
Palma, 4 de maig de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

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.

BS)
RGE núm. 60 8 0 /17, de la
Sugrañes i Barenys, del Grup
relativa a servei de tractament
manteniment i conservació de
sanejament i depuració a Menorca.

Quantes actes d'inspecció s'han realitzat a habitatges de
vacances durant el primer trimestre de 2017? Diferenciau per
zones i quants d'aquests expedients han acabant en sanció,
indicant-ne també l'import.

D'acord amb el q ue 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.

Palma, a 4 de maig de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

BQ)
RGE núm. 6059/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspecció a establiments turístics primer trimestre de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actes d'ins p ecció s'han realitzat a establiments
turístics durant el primer trimestre de 2017? Diferen ciau per
zones i quants d 'aquests expedients han acabant en sanció,
indicant-ne també l'import.

diputada Misericòrdia
Parlamentari Popular,
d'aigües residuals i
les instal·lacions de

Recentment s'ha autoritzat la contractació del s ervei de
tractament d'aigües residuals i manteniment i conservació de les
instal·lacions de sanejament i depuració. Com es distribueixen
aquestes inversio n s p er a cada una de les depuradores? En
quins terminis s'ha fixat? Indicau-ne la quantitat d es tinada a
cada una de les depuradores iquina és la partida pressupostària
assignada per al seu manteniment.
Palma, 4 de maig de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

BT)
RGE núm. 60 8 1 /17, de la diputada Misericòrdia
Sug rañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desviament de pacients a la península per ser
tractats de malalties que l'Ibsalut no pot atendre.
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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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Recentment s'ha publicat als mitjans de comunicació la
notícia que es des v ien 1.200 pacients a la península per ser
tractats de malalties que l'Ibsalut n o p ot tractar. Ens pot
enumerar quines són aquestes malalties que l'Ibsalut no pot
tractar per manca de serveis? I quin és l'import d'aquesta
desviació de serveis?
Palma, 4 de maig de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
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Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

C)
RGE núm. 6191/17, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
millora dels serveis ferroviaris.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula alconseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple.
Quan posarà en marxa el Govern el servei nocturn de tren?

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
David Martínez i Pablo

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de maig de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 6188/17, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures contra l'adjudicació de contractes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple.
Quines mesures adopta la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques per detectar i evitar l'adjudicació de
diversos contractes, amb el mateix o similar objecte, a u n
mateix adjudicatari?
Palma, a 9 de maig de 2017
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

B)
RGE núm. 6190/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a imatge de les
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Gov ern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitu d de resposta oral
davant el Ple.
Sra. Presidenta del Govern, què pensa de la imatge que les
Balears ofereixen al món amb Es Trenc i Sa Calobra?

D)
RGE núm. 6192/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
treballadors i treballadores d'IB3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula alconseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple.
Què pensa el Govern de la situació q u e viuen els
treballadors i les treballadores d'IB3?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Carlos Saura i León

E)
RGE núm. 6193/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a patronals de restauració i oci nocturn.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 s o lAlicitud de resposta oral
davant el Ple.
Què pensa el Govern de l'anunci de la s o rtid a de les
patronals de restauració i oci nocturn del conveni del sector per
no apujar el sou a 50.000 treballadors?
Palma, a 10 de maig de 2017
La diputada
Laura Camargo i Fernández
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F)

I)

RGE núm. 6194/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació laboral a IB3.

RGE núm. 6197/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe sobre la incidència del lloguer de vacances a les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple.
Com valora la consellera de Cultura, Participació i esports
la situació laboral que es viu a IB3?
Palma, a 9 de maig de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula alconseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb so lAlicitud de resposta
oral davant el Ple.
Com valora el Govern de les Illes Balears l'informe elaborat
per dos professors de la Universitat de les Illes Balears relatiu
a la incidència del lloguer d e v acances en la suposada
massificació del turisme a les Illes Balears?
Palma, a 9 de maig de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

G)
RGE núm. 619 5 /17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació adequada d'efectius de policia local als municipis de
les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple.
Quines mesures pensa adoptar el Govern per tal de garantir
a la propera temporada turística que a tots els municipis de les
Illes Balears hi hagi una dotació adequada d'efectius de policia
local?
Palma, a 9 de maig de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

J)
RGE núm. 6198/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a òrg an
encarregat de resoldre les reclamacions en matèria d'accés
dels ciutadans a la informació pública.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula alconseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple.
Ens pot informar la consellera de Presidència sobre quan es
crearà l'òrgan que s'encarregarà de resoldre les reclamacions en
matèria d'accés dels ciutadans a la in formació pública en els
termes que estableix la llei?
Palma, a 9 de maig de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

H)
RGE núm. 6196/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades a la
Unitat de Tabaquisme de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple.
Per quina raó s'han fet retallades a la Unitat de Tabaquisme
de l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 9 de maig de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

K)
RGE núm. 6199/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures d'inspecció o sancionadores contra activitats que
es duen a terme en àrees protegides.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula alconseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de respo s ta
oral davant el Ple.
Quines mesures d'inspecció i/o sancionadores ha aplicat la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pes ca contra les
activitats que es duen a terme en àrees protegides?
Palma, a 9 de maig de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
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L)
RGE núm. 6200/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
turístic del Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasign an t formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta s egüent amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple.
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sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple.
Quan es posarà en marca una deducció fiscal en el tram
auto nòmic de l'IRPF a les famílies de les Illes Balears amb
estudiants que cursin estudis fora de l'illa de residència?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Nel Martí i Llufriu

Sra. Presidenta, quin és el model turístic del seu govern?
Palma, a 9 de maig de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

M)

Ordre de Publicació

RGE núm. 6201/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a centre Bit Inca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de maig de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, la diputad a
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple.
Davant els problemes creats p er la falta de manteniment,
quines actuacions hi ha previstes per recuperar i millorar l'estat
del Centre Bit Inca?
Palma, a 10 de maig de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

N)
RGE núm. 6202/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes per temporal.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant fo rmula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la preg un ta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple.
Quan pensa fer efectiu el pagament de les ajudes pel
temporal?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

O)
RGE núm. 6227/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a deducció
fiscal per a estudiants fora de l'illa de residència.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 5913/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a xarxa d'abastiment d'aigua potable en alta per a
l'illa de Mallorca, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
El Decret 100/2015 estableix els estatuts de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i en
el seu article 1.2 estipula les següents competències:
“2. L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
té, en el marc de les competències de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la finalitat institucional
següent:
• La promoció, la construcció, l’explotació i el
manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses
les instalAlacions i els serveis connexos, de captació,
co n d ucció, potabilització i distribució d’aigües, per a
qualsevol ús, tant superficials com s u b terrànies; les
actuacions, les obres i les instalAlacions d e s an ejament i
depuració d’aigües residuals; la conservació i la millora del
domini públic hidràulic, com també l’adquisició i la
millora d el p atrimoni hidràulic de les Illes Balears, i, en
general, qualsevol tipus d’actuació hidràulica, fins i tot les
obres, les instalAlacions i els serveis connexos, que siguin
co mpetència de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
• Les actuacions, les obres o les instalAlacions relatives a
qualitat ambiental, residus i litoral.
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• L’estudi, la redacció i la proposta d’aprovació de plans
i programes relatius a la captació, la conducció i la
distribució d’aigües per a q ualsevol ús, com també el
sanejament i la depuració d’aigües residuals.”
Un dels objectius d’Abaqua és gestionar el sistema
d’instalAlacions d’aigua en alta de les Illes Balears. De fet,
actualment ABAQUA gestiona el de l’illa de Mallorca i pel que
fa a Eivissa i Formentera existeix una concessió per a cada illa.
A Mallorca, ABAQUA subministra uns 13 milions de metres
cúbics aproximadament. El sistema d’instalAlació d’aigua
potable en alta de l’illa de Mallorca inclou les següents
instalAlacions: Sa Costera, l’aqüífer de S’Estremera, les Arteries
de Ponent i Marratxí, Son Pacs, Sa Marineta i les dessaladores
de Badia de Palma, Andratxi Alcúdia i les seves instalAlacions.
En el cas d’Eivissa existeix una interconnexió entre la ciutat
d’Eivissa, Sant Antoni de Portmany i Santa Eulàlia del Riu i les
seves infraestructures associades. I, finalment, Formentera
també compta amb una xarxa d’aigua potable en alta des d’Es
Caló fins al Pilar de La Mola. En total, a les Pitiüses ABAQUA
subministra uns 6 milions de metres cúbics.
Totes aquestes xarxes d’ab astiment en alta està
interconnectades entre si (veure link ://abaqua.es/es/
esabastecimiento/mapa-d e-instalaciones/), menys Menorca.
Menorca és l’única illa de les Illes Balears on no existeix una
interconnexió entre les diferents poblacions en la xarxa
d’abastiment d’aigua en alta i és l’única illa on ABAQUA no
ha realitzat cap inversió relacionada en una interconnexió.
Cada població té una xarxa d’abastiment d’aigua potable
aïllada.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

En termes de desplegament de telecomunicacions, l'informe
anual de la Secretaria d'Estat per la Societat de la Informació i
l'Agenda Digital de 2016, determina que Formentera és un dels
municipis que té la consideració de “zona blanca NGA” pel fet
que no disposa de cobertura de xarxes de banda ampla de nova
g eneració ni previsions per a la seva dotació per part dels
operadors en l'horitzó dels propers tres anys.
Els serveis de banda ampla mos p ermeten, a través de la
u tilització d'un terminal específic (ordinador, mòbil, televisor,
etc.), disposar d'u n a co nnexió de dades permanent i de
capacitat de transmissió elevada, i actualment són un element
gaireb é indispensable a nivell d'ús domèstic i particular,
empresarial, i també per part de les administracions i el conjunt
de les institucions.
En el mercat de les comunicacions podem destriar entre les
tecnologies que ens permeten accedir als serveis de banda
ampla fixa, com ara les xarxes de línies d 'abonament sobre
parells de coure (ADSL I VDSL), les de cable, amb solucions
híbrides de fibra i cable coaxial (HFC), les de fibra òptica fins
a la llar (FTTH), les radioelèctriques basades en WiMAX, i els
serveis de banda ampla mòbil, com les xarxes mòbils 3,5G
(UMTS amb HSPA), i 4G (LTE).
Però tot i que existeix un ventall ample de possibilitats, en
el cas de Formentera i també en el cas de molts altres nuclis de
les Illes Balears, ja sigui per raons de densitat de població o per
les característiques geogràfiques de part del territori que
dificulten la instalAlació de les xarxes, les operadores han optat
per prioritzar les inversions més rendibles n o més a les
principals ciutats de les illes. Aquest fet es fa palès
especialment quan parlam d e la fibra òptica, perquè és una
tecnologia que ofereix bones característiques de propagació, i
és idònia per a la transmissió de dades a una velocitat d e
100Mbps i fins i tot superior.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a fer un estudi i a redactar un projecte per a la
construcció d’una interconnexió entre les diferents poblacions
en la xarxa d’abastiment d’aigua potable en alta per a l’illa de
Menorca.
Palma, 2 de maig de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 6068/1 7 , del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a accés a banda ampla i desplegament de fibra
òptica a l'illa de Formentera, davant la Comissió
d'Economia.
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 segü ent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Així, l'es cletxa digital que en la pràctica es produeix a la
nostra comunitat entre els indrets disseminats i de baixa
densitat poblacionaliels entorns urbans, és una situació que cal
afrontar i eradicar tot sumant els esfo rço s de les inversions
privades i les públiques. En el cas de les institucions públiques,
és imprescindible la combinació de les tas ques de
l'administració de l'Estat, les del Govern de les Illes Balears i
les de les administracions insulars.
Per donar prova de l'escletxa d igital que vivim a les Illes,
hem de prendre per referència les dad es d el “Informe de
Cobertura de Banda Ancha en España en el primer trimestre de
2016”, on s'hi reflecteix que la mitjana de cobertura estatal pel
que fa a fibra òptica (FTTH), és del 55'6%, mentre que Balears
compta amb un percentatge de 48'3%, ocupant l'onzena posició
en el rànquing autonòmic. La situació, però, és distinta quan
parlam de serveis de banda ampla mòbils (LTE) 4G, perquè en
aquest cas la nostra comunitat compta amb un desplegament del
96'9%, mentre que la mitjana estatal és del 90'5%.
En el cas de Formentera però, tot i que no comptam amb
dades diferenciades per a cadascuna de les illes, les úniques
xarxes de fibra òptica disponibles són les del Consell Insular i
puntualment, alguna de privada titularitat d'empreses del sector
turístic. Aquest fet, demostra que el cost de contractació
d 'aquest servei per les llars o les petites empreses és
pràcticament inassumible, fet que agreuja encara més la triple
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insularitat d e l'illa. Pel que fa al desplegament de la banda
ampla mòbil, el ritme és semblant al de la resta d'illes.
Finalment, hem de dir que el Consell Insular de Formentera,
així com també d'altres colAlectius com és el cas de PIMEF i les
associacions de veïns, han expressat en nombroses ocasions la
necessitat de trobar els suports públics i privats necessaris per
permetre q u e l'illa deixi de tenir la consideració de “zona
blanca”, i pugui gaudir de les connexions a les xarxes de
comunicacions més capdavanteres.
Per tot això, i tenint en compte el que preveu l'Agenda
Digital de l'Es tat, en la qual es situa el desplegament de les
infraestructures d'accés a banda ampla ultraràpida com un dels
principals objectius polítics i estratègics de la dècada.
Així mateix, vistes les competències en aquesta matèria per part
del Govern de les Illes Balears , i v ist allò que preveu el Pla
Director de Telecomunicacions de les Illes Balears de 2OO6,
pel que fa la funció de co o rdinació i foment de les
instal•lacions d'infraestructures de telecomunicacions, així com
també del foment d e l'accés a la banda ampla per part de
l'executiu autonòmic.
Vist l'anunci pú blic del Govern autonòmic per desplegar
fibra òptica al conjunt de les illes i en concret a Formentera, i
que la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
compta amb un pressupost de 1.648.000 euros per a executar
aquesta acció en el present any.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1 7 2 8 6/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quanties cobrades pels
òrg ans unipersonals de l'ens públic Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) durant el 2015.
Les quanties són les següents:
En concepte de retribucions
Gener a juliol 2015
Director-gerent
Jaume Ferriol Martí
Secretari General
Armando Esteban de España
Director Relacions Institucionals
Julián Mir Tugores
Agost a desembre 2015
Director-gerent
Antoni Garcias Coll
Secretari General
Ernesto Santamaría Casals

30.786,04€
29.230,50€
21.984,07€

20.569,82€
3.284,31€

En concepte de dietes
Vist que el Consell Insular de Formentera ha manifestat en
diferents ocasions que compta amb una xarxa de canalitzacions
per soterrament de serveis múltiples que enllacen els principals
nuclis de població, i que en aquests mo ments es troba en
condicions de permetre-hi la distribució de fibra òptica.
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a:
1. Elab o rar i pressupostar un projecte de desplegament de
xarxa pública de fibra òptica a l'illa de Formentera que enllaci
els principals nuclis de població, en coordinació amb el Consell
Insular de Formentera en el termini del present any.
2. Iniciar l'expedient de contractació corresponent per dur a
terme les accions previstes en el projecte i executar-les dins
l'horitzó de l'any 2018.
3. Seguir treballant amb el govern de l'Estat per executar les
inversions compromeses als centres educatius de les Illes
Balears pel que fa a la seva connexió a la banda amb fibra
òptica.
Palma, 5 de maig de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

Gener a juliol 2015
President
Gabriel Company Vidal
2.000,00€
Vicepresident
Salvador Padrosa Payeras
2.000,00€
Director-gerent
Jaume Ferriol Martí
2.000,00€
Secretari General
Armando Esteban de España 2.000,00€
Agost a desembre 2015
Vicepresidenta
Joana Mª Garau Muntaner
Director-gerent
Antoni Garcias Coll
Secretari General
Ernesto Santamaría Casals

800,00€
800,00€
200,00€

Palma, 18 d’abril de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

D)

A la Pregunta RGE núm. 17320/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quanties cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) durant
el 2015.

A la Pregunta RGE núm. 17390/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quanties cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) durant
el 2016.

Durant l’an y 2015 els òrgans unipersonals del Fons de
Garan tia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
han cobrat el següent:

Durant l’any 2016 els òrgans unipersonals del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera d e les Illes Balears (FOGAIBA)
han cobrat el següent:

Joan Simonet Pons (Gerent Legislatura 2011-2015)
Per la recuperació de la paga corresponent a l’exercici 2012:
1.845,63€. Salari: 26.865,11€.
Total: 28.710,74€

Joan Simonet Pons (Gerent Legislatura 2011-2015)
Per la recuperació de la paga corresponent a l’exercici 2012:
441,35€.
Guillem Rosselló Alcina (Gerent): 51.341,91€.

Antonio Durá Blasco (Adjunt Gerent Legislatura 2011-2015):
20.021,63€.

Llorenç Mas Parera (Adjunt Gerència): 45.376,33€.

Guillem Rosselló Alcina (Gerent): 23.128,64€.

Palma, 31 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Llorenç Mas Parera (Adjunt Gerència): 16.764,03€.
Palma, 31 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 17356/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quanties cobrades pels
òrgans unipersonals de l'ens públic Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) durant el 2016.
Les quanties són les següents:
En concepte de retribucions
Director-gerent
Antoni Garcias Coll
Secretari General
Ernesto Santamaría Casals

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 899/17 a 903/17, 934/1 7 a
953/17, 957/17 a 965/17, 10 01/17, 1010/17, 1013/17 a
1054/17, 1060/17, 1066/17 a 1098/17, presentades per la
diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a músics de diversos municipis de les
Illes Balears que han demanat subvencions el 2016, músics
als quals s'han concedit i músics als quals s'han denegat.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
to ta la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
sol·licituds presentades i les resolu cions 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/

53.274,36€
Palma, 9 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

51.406,68€

En concepte de dietes
Vicepresidenta
Joana Mª Garau Muntaner
Director-gerent
Antoni Garcias Coll
Secretari General
Ernesto Santamaría Casals

Ordre de Publicació
200,00€
2.000,00€
2.000,00€

Palma, 18 d’abril de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

F)
A les Preguntes RGE núm. 1100/17, 1102/17 a 1108/17,
1111/17 a 1118/17, 1120/17 a 1128/17, 1130/17 a 1168/17,
1180/17 a 1188/17, 1190/17 a 1198/17, 1200/17 a 1208/17,
1210/17 a 1218/17, 1220/17 a 1228/17, 1230/17 a 1254/17 i
1264/17 a 1300/17, presentades per la diputada Elena
Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a companyies de teatre de diversos municipis de
les Illes Balears que han demanat subvencions el 2016,
companyies a les quals s'han concedit i companyies a les
quals 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
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convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
sol·licituds 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, 13 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 1302/17 a 1310/17, 1312/17
a 1320/17, 1322/17 a 1330/17, 1332/17 a 1340/17 i 1342/17
a 1350/17, 1368 /1 7 i 1369/17, presentades per la diputada
Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a artistes plàstics de diversos municipis
de les Illes Balears que han demanat subvencions el 2016 i
artistes plàstics als quals s'han concedit.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les d iferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
sol·licituds 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 Vinent

Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 1567/17 a 1570/17 i 1587/17
a 1589/17, presentades per la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
ajuntaments d’Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca als
quals s'han concedit subvencions per esdeveniments
literaris el 2016 i ajuntaments als quals s'han denegat.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’aju d es , les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
sol·licituds 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, 17 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent
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Ordre de Publicació

I)
A les Preguntes RGE núm. 1615/17 a 1626/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a associacions
d’Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han
demanat subvencions per esdeveniments relacionats amb
les arts plàstiques el 2016, as s ociacions a les quals s'han
concedit i associacions a les quals s'han denegat.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferen ts lín ies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
sol·licituds 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, 17 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 1627/17 a 1638//17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a associacions
d’Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca que han
demanat subvencions per esdeveniments literaris el 2016,
associacions a les quals s'han concedit i associacions a les
quals 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
sol·licituds 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, 17 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 1821/17 a 1831//17,
presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a proves
d’encelopatia espong iforme transmissible, de brucel·losi
bovina, de brucel·losi caprina, de la llengua blava, de
tuberculosi bovina, de leucosi enzoòtica, de peripneumònia
contagios a bovina, de la malaltia d’Aujeszky, de pesta
porcina clàssica, pesta porcina africana i de la malaltia
vascular porcina.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.
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L)
A la Preg unta RGE núm. 2291/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a destinació de la recaptació en concepte
de cànon de sanejament d'aigua.
D’acord amb les dades de recaptació d’Hisenda, els
ingressos per cànon de sanejament dels anys 2015 i 2016, foren
de 74,4 M€ i de 86,6 M€, respectivament.
D’acord amb el decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel
que s’aprova el text refós de la llei de cànon, aquest es crea per
finançar les actuacions de política hidràulica que executi el
Govern de les Illes Balears (art. 1) i s’ha de destinar el
finançament de les actuacions que s ig u in competència del
Govern Balears.
El pressupost destinat a la política hidràulica del govern, és
el destinat a la Direcció General de Recursos Hídrics que va ser
de 95,5 M€ l’any 2015 i de 98 M€ l’any 2016. D’aq u est, la
quantitat destinada directament a sanejament fou de 59,8 i 62,9
M€ respectivament.
A continuació es resumeixaquestes dades disponibles des
de l’any 2011, que mostren una gran pujada dels ingressos per
cànon l’any 2013, que es va reflectir en la quantitat destinada
a política hidràulica, però no en sanejament.
Això s’ha revertit en els darrers dos anys, amb l’augment de
les obligacions reconegudes en sanejament, així com
l’increment substancial del pressupost d estinat a política
hidràulica.

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ingressos
de cànon

Obligacions
reconegudes
sanejament

Política
hidràulica

52,6
52,8
74,8
79,6
74,4
86,6

36,4
36,5
36,80
40,41
54,34
63,46

54,9
48,5
77,3
78,6
95,5
98,0

Palma, 31 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 2318/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incompliment de la normativa respecte
d'espais mortuoris.
La situació es va generar per una discrepància de criteri
entre els metges que varen atendre el pacient i el forense de
guàrdia. El jutge de guàrdia va determinar que, atès que no era
una defunció per causa violenta, corresponia signar el certificat
de defunció als metges que el varen atendre en última instància.

Finalment, va ser el metge del Servei d’Urgències
d’Atenció Primària del Centre de Salut Sant Antoni el que va
signar el certificat quan es va confirmar que no era necessària
la intervenció del forense. Als centres d’Atenció Primària no
existeixen espais específics per a la conservació de cadàvers.
Davant l’espera inicial fins a l’arribada del fo rense, es va
habilitar un espai perquè la família pogués acompanyar el
difunt i fins i tot es va posar en contacte, a través del 061, amb
el servei de psicologia p er donar suport emocional als afins.
Des prés que el jutge va determinar que no era necessària la
intervenció del forense, es va signar el certificat de defunció i
el cadàver va ser traslladat a la funerària.
Palma, 10 de març de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 2327/17, presentada per la
diputada Sílvia Limones i Cos ta, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a casos de planta invas ora Pennisetum
sataceum.
Segons la base de dades del Servei de Protecció d’Espècies
(Direcció General Espais Naturals i Biodiversitat) al 2011 no
es va detectar l’espècies P. Setaceum a l’illa d’Eivissa.
Actualment hi ha un nucli molt a prop del Parc Natural de Ses
Salines i set cites al voltant del terme municipal de Santa
Eulària del Riu.
Pareix que el Pennisetum està absent a Formentera segons
les dades del SPE (2011). A Menorca es varen eradicar al 2016
dos punts de P. Setaceum a Maó, voreres de carreteres, i un
altre a Ciutadella din s una parcel·la agrícola. Al 2017, s’ha
eradicat un altra cita de P. setaceum a Sant Lluís.
S’està actuan t en l’eradicació de totes les cites de
Pennisetum a l’illa de Mallorca i es realitza mo lta feina de
camp per evitar la dispersió major de l’espècie. Els principals
punts on s’ha de naturalitzar l’espècie són els següents:
El Pennisetum es concentra principalment a les voreres de
l’au tovia Santa Ponça-Peguera-Andratx amb poblacions
localment denses a d eterminats punts. També hi ha algunes
poblacions de pocs exemplars a les voreres de l’eix que uneix
Magalluf amb Palma. Altres punts de densitats importants s’han
trobat a la carretera de Puigpunyent (polígon de Son
Rossinyol), rodalies del polígon de Son Castelló , carril
d’incorporació de la via de cintura de Palma cap a Inca amb
diferents punts fins arribar a Alcampo (Son Ramonell). A
l’accés a l’aeroport hi ha un focus important i u n s altres
intermedis de l’autopista Palma-Arenal. Al nord de l’illa hi ha
un punt important a la urbanització de Bens d’Avall i Polígon
de Ca Na Lloreta a Alcúdia. Dos punts més a la ctra. de
Manacor, quatre a l’autovia Palma-Llucmajor, dos punts a prop
de Porreres , u n a prop de Felanitx i ja més prop de la mar
trobem dos punts abundants per Cales de Mallorca i un punt
poc important a l’entrada de Portocolom.
Palma, 10 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 2328/17, presentada per la
diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari
S ocialista, relativa a mesures per eradicar la planta
invasora Pennisetum sataceum.
L’existència i l’increment del ritme de compareixença d’un
nombre rellevant d’Espècies Introduïdes Invasores a les Illes
Balears va motivar la redacció al 2016, pel Servei de Protecció
d’Espècies (SPE) de la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat, d’un document de planificació per abordar el
problema. Aquest document es va materialitzà amb les
Directrius per a la Gestió d’Espècies Introduïdes Invasores
(EII) a les Balears (redactades en aplicació del Pla Anual d el
Servei de Protecció d’Espècies aprovat per la Direcció General
d’Espais Naturals i Biodiversitat el mes de març de 2016 i que
han rebut informe favorable del Consell Assessor de Fauna i
Flora d e les Illes Balears, en la sessió del 21/12/2016), les
quals es varen desenvolupar en el marc de l’Estratègia Europea
d’Espècies Exòtiques Invasores (2003), el Reial Decret
630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg Espanyol
d’Espècies Exòtiques Invasores; i el Reglament (UE) n
1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 22
d’octubre de 2014 sobre la prevenció i la g es tió de la
introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores.
El Pennisetum setaceum és present al Catàleg Espanyol
d’Espècies Exòtiques Invasores (RD 630/2013) i des de l’any
2012 el Servei de Protecció d’Espècies realitza actuacions de
control del Pennisetum setaceu m a l’illa de Mallorca i
Menorca.
No ha estat fins el 2016, amb l’augment de noves cites al
medi natural, quan el SPE ha incrementat els es fo rços
d’actuació pel seu control i eradicació. Arrel d’aquesta nova
situació d’invasió a les Balears, de la potencialitat de l’espècie
co m a invasora i en el marc de les Directrius per a la Gestió
d’Espècies Introduïdes Invasores (EII) a les Balears, l’SPE ha
inclòs dins el seu Pla anual per al 2017 l’any Penissetum que
inclou la redacció d’un Dictamen Tècnic Motivat, l’edició de
fulletons informatius, realitzar un taller informatiu amb tots els
sectors implicats i l’eradicació al medi natural de les Illes
Balears.
Al citat Dictamen Tècnic Motivat, en tramitació, es
detallaran les circumstàncies, ris cs i prioritats d’actuació
tècnicament pertinents, una avaluació dels medis necessaris, un
protocol d’eradicació i altra informació tècnicament rellevant.
Semp re que sigui possible, es donarà prioritat a l’eradicació
immediata de la població invasora.
Treball de camp: S’han intervingut tots els nuclis de P.
Setaceum robats a l’illa de Mallorca i Menorca per eliminar la
planta del medi natural. No es pot donar per eradicada l’espècie
degut que tornen a sortir noves plantes del banc de llavors que
hi h a al sòl. Actualment s’eradiquen ràpidament les noves
poblacions que van sortint i es fa un seguiment de les
poblacions ja conegudes per eliminar les plantes que creixen de
llavor i aconseguir una eradicació total amb el temps.
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Amb caràcter genèric l’Ibanat és l’encarregat de realitzar el
treballa de camp i eliminar la planta amb l’as s es s orament de
tècnics del Servei de Protecció d’Espècies. De forma puntual,
diferents sectors implicats han col·laborat amb el Servei en la
detecció, control i eradicació del Pennisetum setaceum: Agents
de Medi Ambient, Ajuntamen t de Manacor, Endesa,
departament de carreteres del Consell d’Eivissa i de Mallorca
i AENA.
Palma, 10 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 2331/17 a 2333/17,
presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ambulàncies al PAC de
la Colònia de Sant Jordi, temps de resposta i manca
d'ambulàncies.
No hi ha PAC a la Colònia de Sant Jordi.
Palma, 3 de març de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 2346/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ajudes PAC.
El termini per pagar les ajudes de la PAC de 2016 acaba el
30 de juny de 2017.
Palma, 31 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2347/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ajudes PAC (II).
A la PAC de 2016 hi ha hagut 6.733 sol·licituds, de les
quals 5.633 han rebut ajudes.
De les 1.100 sol·licituds pendents, hi ha les so l·licituds
d’oví i caprí pendent que el MA PAMA faci el repartiment a
nivell nacion al, més els expedients retinguts per haver estat
seleccionats en control de camp que es van revisant.
Palma, 31 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació

S)

W)

A la Preg unta RGE núm. 2348/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ajudes PAC (III).

A la Pregunta RGE núm. 2352/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a joves agricultors
(II).

Hi ha 5.633 agricu ltors que han cobrat una part de les
ajudes de la PAC.
Palma, 31 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) ha rebut 242 sol·licituds de joves agricultors per
ajudes econòmiques.
Palma, 10 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 2349/17, presentada pel
diputat J os ep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ajudes PAC (IV).
Actualment s’han pagat 19.899.724€. Queda pendent de
pagar 7.100.276€.
Palma, 31 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 2353/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques , del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a joves agricultors
(III).
Les sol·licituds d’ajudes no s’aproven, es concedeixen. El
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) ha concedit 120 sol·licituds d’ajudes a joves
agricultors.
Palma, 10 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 2350/1 7 , presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ajudes PAC (V).

Ordre de Publicació
No queda cap pagament pendent de les ajudes de la PAC de
convocatòries anteriors a la del 2016.
Palma, 31 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
V)

Y)
A la Pregunta RGE núm. 2354/17, presentada pel
diputat Jos ep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a joves agricultors
(IV).
Les sol·licituds d’ajudes no s’adjudiquen, es concedeixen.
El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) ha co n cedit 120 sol·licituds d’ajudes a joves
agricultors.

A la Pregunta RGE núm. 2351/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a joves agricultors.

Palma, 10 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) ha tret durant l’any 2016 dues convocatòries de la
línia d’ajudes a joves agricultors.

Ordre de Publicació
Z)

Palma, 10 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

A la Pregunta RGE núm. 2355/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a joves agricultors
(V).
El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) ha pagat fins a dia d’avui, 120 sol·licituds
d’ajudes de joves agricultors.
Palma, 10 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 2498/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a paga extra de desembre
de 2016 al personal de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel.
La paga extra de desembre del 2016 es va pagar
íntegrament (100%) al p ersonal de la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, a data 23/12/2016.
Palma, 14 de març de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 2499/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de la nòmina de
la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
A continuació el detall de pagament de nòmines al personal
de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel als mesos de
desembre, gener i febrer:
- La nòmina de desembre es v a abonar íntegrament
(100%) a data 23/12/2016.
- La nòmina de gener es va abonar en un 75,28% a data
31/01/2017 i en un 24,72% a data 02/02/2017.
- La nòmina de febrer ha estat abonada íntegrament
(100%) a data 27/02/2017.
Palma, 14 de març de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AC)
A la Preg unta RGE núm. 2528/17, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a calendari del Pla "Cap a l'èxit
educatiu".
El pla "Cap a l’èxit educatiu" es troba obert a aportacions
i tenim previst tenir el document definitiu abans de l’estiu.
Durant el que portam de legislatura, la Conselleria ha pres
diferents mesures contra el fracàs i l’abandonament escolar,
com per exemple:
- Increment de professorat d’atenció a la diversitat.
- Creació dels equips específics de TEA i EAC.
- Reforç dels membres dels equips d’atenció primerenca,
EAP.
- Disminució de ràtios a EI (4t) i EP.
- Millora i increment de l’oferta formativa d’FP.
- Completar la dotació d’orientado rs als centres de
primària.
- Creació dels Plans d’Innovació Pedagògica p er a la
Millora dels Centres Educatius.
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- Disseny d’un nou model de formació a distància reglada
online, per afavorir del retorn al sistema ed u catiu i la
comptabilització dels estudis amb el treball remunerat.
- Increment de les hores assignades per PALIC als criteris
de quota de professorat.
- Disseny del Pla Estratègic d’Ensenyaments Esportius
per al curs 2017-18.
- Revisió del Programa de Qualitat i Millora Contínua per
enfocar-lo a la millora metodològica.
- Reunions del Departament d’Inspecció Educativa amb
els equips directius de tots els centres públics d’educació
primària i secundària, amb l’objectiu d’obrir un debat
pedagògic sobre aspectes del funcionament dels centres i
les decisions de política educativa que es van adoptant, amb
l’objectiu de millorar els processos i els resultats educatius.
- Assessorament i supervisió, per part del Departament
d’Inspecció Educativa, d els aspectes curriculars i els
procediments d’avaluació dels alumnes. Publicació de
l’informe de l’IAQSE de resultats educatius del curs 15-16
i realització de l’avaluació diagnòstica de 2n d’ESO.
- Publicació del primer monogràfic de l’IAQSE sobre “La
repetició escolar”.
- Millora de les ajudes pels programes de reutilització del
llibres de text.
- Millora de les ajudes de menjador.
- Impuls i assessorament de la coordinació dels centres
educatius (xarxes educatives).
- Millora del pro cés d’adjudicació de destinacions en
comissions de servei per participar en projectes de centre.
- Desdoblament de les classes de la p rimera llengua
estrangera a partir de 15 alumnes a tots els cursos de l’ESO.
Palma, 30 de març de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 2587/17 a 2644 /1 7 ,
presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari S ocialista, relatives a facturat a tercers pels
centres de salut de diversos municipis de les Illes Balears
durant l’any 2015.
Els centres de salut i les unitats bàsiques a Mallorca durant
l’any 2015 han facturat a tercers 619.937,30€.
Els centres de salut i les unitats bàsiques a Menorca durant
l’any 2015 han facturat a tercers 95.834,00€.
Els centres de salut i les unitats bàsiques a Eivissa i
Formentera durant l’any 2015 han facturat a tercers
247.943,73€.
Palma, 20 de març de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 2645/17 a 2702/17,
presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari Socialis ta, relatives a facturat a tercers pels
centres de salut de diversos municipis de les Illes Balears
durant l’any 2016.
Els centres de salut i les unitats bàsiques a Mallorca durant
l’any 2016 han facturat a tercers 760.906,99€.
Els cen tres de salut i les unitats bàsiques a Menorca durant
l’any 2016 han facturat a tercers 78.310,00€.
Els centres de salut i les unitats bàsiques a Eivissa i
Formentera d urant l’any 2016 han facturat a tercers
306.861,42€.

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

Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 3150/17 a 3153/17, 3158/17
a 3161/17, 3166/17 a 3173/17, 3178/17 a 3181/17, 3190/17 a
3193/17, 3198/17 a 3202/17 i 3208/17, presentades pel
diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a contractes d'IB3 TV del 2011 al 2016.
S’adjunta relació de contractes signats de l’any 2011 a l'any
2016 per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears o
per IB3 Televisió amb empreses radicades a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i altres comunitats
autònomes.

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

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 2703/17 a 2803/17,
presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a facturat a tercers per
les unitats bàsiques de salut de diversos municipis de les
Illes Balears durant l’any 2015.
Els centres de salut i les unitats bàsiques a Mallorca durant
l’any 2015 han facturat a tercers 619.937,30€.
Els centres de salut i les unitats bàsiques a Menorca durant
l’any 2015 han facturat a tercers 95.834,00€.
Els centres de salut i les unitats bàsiques a Eivissa i
Formentera durant l’any 2015 han facturat a tercers
247.943,73€.
Palma, 20 de març de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AG)
A les Preguntes RGE núm. 2804/17 a 2904/17,
presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a facturat a tercers per
les unitats bàsiques de salut de diversos municipis de les
Illes Balears durant l’any 2016.
Els centres de salut i les unitats bàsiques a Mallorca durant
l’any 2016 han facturat a tercers 760.906,99€.
Els centres de salut i les unitats bàsiques a Menorca durant
l’any 2016 han facturat a tercers 78.310,00€.
Els centres de salut i les un itats bàsiques a Eivissa i
Formentera durant l’any 2016 han facturat a tercers
306.861,42€.

Palma, 23 de març de 2017
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
AI)
A les Preguntes RGE núm. 3154/17 a 3157/17, 3162/17
a 3165/17, 3182/17 a 3185/17, 3203/17, 3204/17 i 3209/17,
presentades pel diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialis ta, relatives a contractes d'IB3 Ràdio
del 2011 al 2013.
S’adjunta relació de contractes signats de l’any 2011 a l'any
2013 per l’Ens Públic de Radiotelev isió de les Illes Balears o
per IB3 Ràdio amb empreses radicades a les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera i altres comunitats autònomes.
Palma, 23 de març de 2017
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 3309/17, presentada per la
diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a càncer de mama en dones menors de
50 anys.
El Registre Poblacional de Càncer de Mallorca, dependent
de la direcció general de Salut Pública disposa d’informació del
període 1988-2012.
El nombre de casos de càncer de mama en dones menors de
50 anys en el període 2010-2012 ha estat de 123, 129 i 128,
respectivament.
Palma, 6 d’abril de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AK)
A les Preguntes RGE núm. 3414/17 a 3424/17 i 3429/17
a 3453/17, 3455/1 7 a 3484/17, presentades pel diputat
Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears
amb divers os ajuntaments de les Illes a data 1 de març de
2017.
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Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 3552/17, presentada pel
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a import d'operacions del pendent de
pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament el febrer.
L’import és 8.936,23 milers d’euros.

A teses les característiques de les respostes, les podeu
consultar en els següents enllaços:
Alaior-Es Migjorn Gran
Escorca-Pollença
Porreres-Vilafranca de Bonany

Ordre de Publicació
AL)
A les Preguntes RGE núm. 3425/17 a 3428/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als consells insulars a 1 de març de 2017.

Palma, 21 de març de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AP)
A les Preguntes RGE núm. 3553/17 a 3 5 5 6 /17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import
d'operacions comunicat a l'Administració General de l'estat
el mes de febrer de Serveis Socials, Educació, Sanitat i la
resta.

Pagaments pendents als consells insulars a 1 de març de 2017
Total pendent de pagament a 28/02/2017 (deute comercial)
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa

2.671.111,13
20.729.836,33
3.617.870,94
4.341.062,78

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

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 3454/17, pres entada pel
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a deute del Govern amb l'Ajuntament de
Mancor de la Vall a 1 de març de 2017.
L’import és 24.128,00.
Palma, 23 de març de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AN)
A les Preguntes RGE núm. 3485/17 a 3551/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas , del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de
març de 2017.
Ateses les característiques de les res postes, les podeu
consultar en els següents enllaços:
Alaior-Es Migjorn Gran
Escorca-Pollença
Porreres-Vilafranca de Bonany

Àmbit
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

Impo rt de les operacions
(milers d’euros)
134.889,26
6.335,27
1.765,61
35.417,11

Palma, 21 de març de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AQ)
A les Preguntes RGE núm. 3557/17 a 3560/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els consells insulars a 1 de març de
2017.
Deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars
a 1 de març del 2017
Consell Insular de Formentera:
Consell Insular de Mallorca:
Consell Insular de Menorca:
Consell Insular d’Eivissa:

2.671.111,13
20.729.836,33
3.617.870,94
4.341.062,78

Palma, 21 de març de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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Ordre de Publicació
AR)
A les Preguntes RGE núm. 3562/17 a 3565/17,
presentades pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a llengua vehicular de centres
(1 a 4).
Adjunta trobarà la informació de què disposam. Estam en
procés d’actualització de la base de dades i a mesura que els
centres registren la informació es va actualitzant.
Palma, 30 de març de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 3567/17, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a Tv a hospitals.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 6062/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears, sobre el
coneixement per part de la UIB des de l'any 2011 de la
venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de maig de 2017, conformement amb l'article 46.3 d el
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. Rector de la Universitat de les
Illes Balears, per tal d'informar s o b re el tema indicat a
l'enunciat.
Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El règim contractual varia a cada hospital:
Son Espases: És la concessionària, com estableix el
contracte de concessió, qui s’encarrega de la instal·lació de les
televisions a les habitacions d els pacients. A l’Hospital
Psiquiàtric, General, El Carme i Verge de la Salut
s’adquireixen a través del serveid’inversions de l’Hospital. Des
de 2012 s’han gastat 10.615,10€ per aquest concepte.
Son Llàtzer: mitjançant concurs obert de serveis. Els
aparells de televisió formen part del material que l’empresa
adjudicatària del servei ha d’instal·lar a l’hospital, com a part
de les seves obligacions contractuals. Aquest contracte és sense
cost per hospital, és l’empresa adjudicatària qui paga un cànon
per a l’explotació del servei.
Hospital de Manacor: mitjançant contracte d e serveis.
L’adquisició i instal·lació dels equips va a càrrec de l’empresa
contractista.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 6 06 3/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
Sr. Vicerector d'Investigació i Vicerector primer de la
Universitat de les Illes Balears, sobre el coneixement per
part de la UIB des de l'any 2011 de la venda del fals fàrmac
contra el càncer anomenat Minerval.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 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. Vicerector d'Investigació i
Vicerector primer de la Universitat de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Hospital Comarcal d’Inca: no s’han adquirit televisors des
de l’any 2012 i, per tant, no existeix cost associat.

Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, 6 d’abril de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de l'escrit RGE núm. 5616/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de maig de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6065/17,
presentat per la diputada Sílvia Tu r i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, i accep ta la retirada de l'escrit esmentat,
mitjançant el qual es demanava tramitació de preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes
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amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 3884/17 a
3887/17, relatives a corrupció del Govern Matas.
Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 669/17, 2527/17, 2 971/17 i
2972/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de maig de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6070/17,
presentat pel diputat Josep Castells i Baró, d el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, i acorda, conformement amb
l'article 168.2 del Reg lament de la cambra, que les preguntes
esmentades, relatives a casos d'assetjament escolar des de la
presentació del protocol, a procediment i calendari del Pla
d'Infraestructures Educatives, a mes u res p er ev itar
subcontractacions d'obres de l'IBISEC i a pressupost icalendari
d e les o b res del poliesportiu IES Pasqual Calb ó ,
respectivament, s'incloguin a l'ordre del dia de la propera sessió
de la Comissió de Cultura, Educació i Esports on rebran el
tractament de les preguntes orals.
Palma, a 10 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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