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1. DIPUTACIÓ PERMANENT
DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RGE núm.
8383/17).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 18 de juliol de 2017, acordà, per
unanimitat, de convocar per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Designació d'un membre del Consell Social de
la Universitat de les Illes Balears.

Palma, a 18 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RGE núm.
8497/17).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la segona sessió de dia 18 de juliol de 2017, acordà, per
unanimitat, de convocar per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:
1. RGE núm. 7885/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de l'Ibsalut
durant aquest estiu.

2. RGE núm. 7887/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les ajudes del PDR als pagesos de les Illes
Balears.

3. RGE núm. 7890/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència
en la tramesa de documentació per part del Govern.

4. RGE núm. 8490/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aprofitament d'enquestes per adoctrinar els escolars en
contra de la realitat d'Espanya.

5. RGE núm. 8492/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pujada d'imposts.

6. RGE núm. 8491/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació del servei SEPAP.

7. RGE núm. 8416/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a energies renovables.

8. RGE núm. 8485/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa aConsell General de la
Ciutadania Espanyola a l'Exterior.

9. RGE núm. 8447/17, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a edifici
Joan Crespí.

10. RGE núm. 8415/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a turisme incívic.

11. RGE núm. 8494/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació dels ajuntaments en la convocatòria del Pla
anual d'impuls del turisme sostenible.

Palma, a 18 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears,
MÉS per Menorca i Mixt (RGE núm. 8499/17).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la tercera sessió de dia 18 de juliol de 2017, acordà, per
unanimitat, de convocar per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:
1. RGE núm. 8448/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a transport
sanitari urgent des de Menorca.

2. RGE núm. 8486/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
Hospital Can Misses.

3. RGE núm. 8487/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a limitació
de turistes.

4. RGE núm. 8488/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
contractació temporal fraudulenta.

5. RGE núm. 8489/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a plans d'Inspecció de Treball.

6. RGE núm. 8496/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de personal
a l'Institut Balear de la Natura.

Palma, a 18 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-103.pdf#page=71
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-103.pdf#page=71
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-103.pdf#page=72
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-103.pdf#page=72
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-101.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-101.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-101.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-103.pdf#page=73
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2. COMISSIONS DEL PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

10512/16, pel qual es modifica la Compilació de dret civil de
les Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de juny de
2017, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat a l'enunciat.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

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

5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig,
d'estadística de les Illes Balears.

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 de juliol de 2017, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat a l'enunciat.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

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

5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de
turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització
d'estades turístiques a habitatges.

 La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 12 de juliol de 2017, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat a l'enunciat.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE

núm. 6445/17, de regulació de les corregudes de toros a les
Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de juliol de

2017, procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició de
llei esmentada a l'enunciat.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de juliol de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 8521/17, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a instal·lacions esportives.

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

Ha fet o té previst fer gestions la Conselleria d'Esports
perquè les diferents federacions esportives puguin utilitzar les
instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Palma amb criteris
d'igualtat i sense que s'exclogui cap esport?

Palma, a 12 de juliol de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 8524/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tècnics
que han d'informar sobre la demolició o no del monument
del Parc de Sa Feixina.

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

S'han designat tècnics del Govern o d'alguns dels ens que en
depenen per tal d'informar sobre la demolició o no del
monument ubicat en el parc de Sa Feixina de Palma? En cas
afirmatiu, quins criteris s'han seguit per tal de designar aquests
tècnics?

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-053.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-053.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-092.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-092.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-092.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-092.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-096.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-096.pdf#page=41
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Palma, a 10 de juliol de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

C)
RGE núm. 8830/17, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
del Govern relativa als dos anys de mandat.

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

En relació amb la campanya del Govern sobre els dos anys
de mandat, quin és el cost de desplaçament d'alts càrrecs per
assistir als diferents actes programats? Quin és el cost del
lloguer de locals per dur-hi a terme els actes?

Palma, a 17 de juliol de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

D)
RGE núm. 8831/17, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
del Govern relativa al REB.

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

En relació amb la campanya del Govern sobre el REB, quin
és el cost de la campanya "rebre el que toca" duta a terme pel
Govern de les Illes Balears? Desglossau les quantitats per
conceptes.

Palma, a 17 de juliol de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

E)
RGE núm. 8843/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges socials.

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

Quin és el nombre d'habitatges de caràcter social que el
Govern té previst oferir fins al final de la legislatura a
cadascuna de les illes?

Palma, a 11 de maig de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

F)
RGE núm. 8846/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a diners en
bonificació IRPF.

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

Quantitat de diners que s'ha notificat en el tram autonòmic
de l'IRPF amb motiu del lloguer d'habitatges durant els darrers
5 anys (s'han de reflectir les diferents modificacions legislatives
per tal concepte, és a dir, els requisits per acollir-se a les
bonificacions per aquest concepte).

Palma, a 11 de maig de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

G)
RGE núm. 8853/17, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tasques que la gerent d'IB3 realitza quan no es troba a
Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quines tasques concretes realitza la gerent d'IB3, pròpies
del seu càrrec, quan no es desplaça a Mallorca i roman a
Eivissa?

Palma, a 17 de juliol de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

H)
RGE núm. 8854/17, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dies
a la setmana que la gerent d'IB3 es troba físicament a
Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quants de dies a la setmana es troba físicament a l'illa de
Mallorca la gerent d'IB3 per tal de desenvolupar les tasques
pròpies del seu càrrec?

Palma, a 17 de juliol de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de juliol de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 8794/17, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a saturació de les urgències
hospitalàries.

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

Quines mesures han pres o fan comptes prendre per evitar
la saturació a urgències hospitalàries aquest estiu?

Palma, a 14 de juliol de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 8795/17, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a negociacions sobre el REB.

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

Quins compromisos concrets ha obtingut de l'Estat, després
de la reunió amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría,
per fer efectiu un nou REB el 2018?

Palma, a 14 de juliol de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 8833/17, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a renda social
garantida.

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

Sra Consellera, ampliarà aquest govern la renda social
garantida a les llars unipersonals, amb especial atenció al
col·lectiu d'aturats de majors de 45 anys?

Palma, a 18 de juliol de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

D)
RGE núm. 8836/17, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora
de l'exercici de la docència als centres Cervantes i Vara de
Rei a Sant Antoni.

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

Quines són les mesures que pensa dur a terme la Conselleria
d'Educació i Universitat per tal de millorar l'exercici de la
docència als centres Cervantes i Vara de Rei a Sant Antoni per
al proper curs 2017-2018?

Palma, a 17 de juliol de 2017
La diputada
Sara Ramón i Roselló

E)
RGE núm. 8837/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
de les oposicions dels docents.

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

Creu el conseller d'Educació i Universitat que s'està fent
una bona gestió amb les oposicions dels docents?

Palma, a 17 de juliol de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

F)
RGE núm. 8838/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obtenció del títol d'ESO amb dues assignatures suspeses.

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

Per quina raó es permet obtenir el títol d'ESO amb dues
assignatures suspeses, sense poder fer l'examen de recuperació
de setembre?
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Palma, a 17 de juliol de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

G)
RGE núm. 8839/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a senyal de TDT
a zones fosques de la zona nord d'Eivissa.

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

S'ha proposat la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme que les zones fosques localitzades a la zona
nord de l'illa d'Eivissa continuïn sense rebre el senyal de TDT?

Palma, a 18 de juliol de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

H)
RGE núm. 8848/17, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indemnitzacions derivades de la Llei 4/2008.

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

Com valora la Sra. Presidenta les sentències judicials que
condemnen el Govern de les Illes Balears a pagar fortes
indemnitzacions derivades de la Llei 4/2008 impulsada per
l'anterior pacte?

Palma, a 17 de juliol de 2017
La diputada
Margarita prohens i Rigo

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de juliol de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 8798/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a acció concertada de les administracions públiques
en matèria d'habitatge, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

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

La falta d'un planejament clar en determinats municipis de
l’illa d'Eivissa que posi sòl urbà a la disposició dels agents
urbanístics pressionant a la baixa el preu -tant de compravenda
com de lloguer-, la complexitat del mercat immobiliari, la
marcada estacionalitat del nostre model productiu que fa més
rendible el lloguer de temporada que el lloguer de tot l'any i els
costos elevats derivats de la doble insularitat són alguns dels
motius pels quals molts funcionaris de l'Administració General
de l'Estat rebutgen l'oportunitat de desenvolupar els seus
projectes professionals i de vida a Eivissa.

Tot això té una conseqüència directa en la major dificultat
per a la provisió de plantilles de funcionaris de les
administracions públiques a l’illa d'Eivissa amb el que això
suposa de risc per al correcte funcionament dels serveis públics
fonamentals i especialment per al correcte funcionament i
millor servei de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a
Eivissa.

És necessària l'acció concertada de les diferents
administracions públiques per desenvolupar projectes
d'inversió que permetin posar a la disposició dels funcionaris
de les administracions públiques habitatges en règim
d'arrendament a preus assequibles i així donar resposta a
aquesta problemàtica.

Per tot això, el Grup Popular del Parlament dels Illes
Balears proposa l'adopció dels següents acords:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears a
la signatura d’un conveni interadministratiu amb el Consell
Insular d’Eivissa i la Secretària d'Estat de Seguretat per
procedir a la construcció d'habitatges a Eivissa destinats a
l'arrendament a preu assequible amb caràcter preferent de
funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i a
realitzar les aportacions necessàries en les proporcions
pertinents.

2. A l'efecte de l'anterior el Parlament de les Illes Balears insta
la Conselleria de Territori Energia i Mobilitat del Govern de les
Illes Balears -a través de la Direcció general d'Habitatge i de
l'IBAVI- a realitzar l'aportació dinerària corresponent, a
promoure la construcció dels habitatges i a assumir la gestió
dels processos administratius d'assignació dels posteriors
arrendaments d'habitatges; el Consell d’Eivissa a fer les
aportacions dineràries pertinents i la Secretària d'Estat de
Seguretat a fer les aportacions de sòl necessàries.

Palma, a 14 de juliol de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 15217/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Portal Turístic IntelAligent.

El suposat Portal Turístic IntelAligent, actualment, s’ha
reconvertit en una eina útil pel conjunt d’operadors turístics de
les Illes Balears i veurà la llum en els propers mesos.

El portal, tal i com l’havia elaborat l’anterior govern, ni era
Portal, ni era Turístic, ni era IntelAligent. Era completament
inviable. Només en llicències, suposava més de 200.000€
anuals al Govern. El seu sistema obligava a tots els ajuntaments
(molts d’ells amb seriosos problemes de recursos) a omplir-lo
de continguts, dels quals es perdia el control de la seva
homogeneïtat, rigor i qualitat.

Així mateix, es constata la mala gestió de l’anterior govern
ja que assignà 3 milions d’euros al P.O. FEDER que va ser
incapaç de tramitar correctament i que ara ens impossibilita a
poder justificar davant la Comissió Europea ni un euro dels 1,5
milions gastats.

Així doncs, fent gala de la gestió eficient dels recursos
públics, aquest govern ha reconvertit el portal que ens va deixar
el govern del PP en una eina amb més funcionalitats, feta, a
més, en un 90% per serveis propis i a un cost mínim.

Palma, 9 de juny de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme,
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 181/17, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a comptadors d'aigua
individuals als habitatges de lloguer turístic.

No.

Palma, 9 de juny de 2017.
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1101/17, presentada per la
diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a companyies de teatre d'Alaró que han
demanat subvencions el 2016.

En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
solAlicituds presentades i les resolucions definitives de les
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, 26 de maig de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4496/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a pagament del
Govern a Inmaculada Salamanca.

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5533/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a usos de Verge del Toro.

En aquest moment s’està revisant en quin grau han pogut
canviar les necessitat que es varen definir en el Pla d’usos que
va deixar fet l’anterior govern progressista. D’acord amb això,
els serveis que es podrien ubicar són: Hospital de dia, Salut
Pública, Banc de Sang.

S’han realitzat tres reunions amb el DG de la TGSS on s’ha
tractat entre d’altres l’ús sociosanitari de Verge del Toro.

A la primera d’aquestes reunions celebrades a principis de
2016 es va aturar la reversió de Verge del Toro a la TGSS que
havia iniciat el Govern del PP.

Palma, 2 de juny de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez  Picard

Ordre de Publicació
F)

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

Les actuacions executades en torrents a l’illa d’Eivissa l’any
2016 estan relacionades en el document adjunt.

Palma, 5 de juny de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-071.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=119
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=172
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-091.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-094.pdf#page=23
http://xip.parlamentib.es/frge-201707826-1
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5756/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prioritat en les tasques de neteja o
manteniment de torrents a l'illa d'Eivissa.

Les actuacions pendents d’executar en torrents a l’illa
d’Eivissa i la seva prioritat estan relacionades en el document
adjunt.

Palma, 5 de juny de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5757/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat executada del pressupost en
matèria de neteja i manteniment de torrents.

La quantitat executada del pressupost de 2016 en matèria de
neteja i manteniment de torrents és 107.374,76€.

Palma, 5 de juny de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5758/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a més mitjans per a la reserva marina
d'Es Freus.

La conselleria, i gràcies al Fons per afavorir el Turisme
Sostenible, té previst adquirir una embarcació pneumàtica
semirígida de suport a la que ha hi ha a la Savina, amb la qual
es podrà vigilar la costa de ponent de la reserva marina.

No obstant, no és prevista la incorporació de més personal
perquè no és possible mentre el Govern de l’Estat tingui
bloquejada la incorporació de més personal a l’Administració
Pública.

No podem oblidar que en la legislatura anterior es va reduir
a la meitat el nombre de vigilants de reserva marina (de dotze
a sis).

Palma, 5 de juny de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5768/17, presentada per la
diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a colAlaboració en el congrés Smart Island
World Congress celebrat a Calvià.

El Govern de les Illes Balears va participar en el primer
Smart Island World Congress organitzat per Fira de Barcelona
i promogut per l’Ajuntament de Calvià els dies 20 i 21 d’abril.

El passat 5 de juny el Consell de Govern autoritzà atorgar
una subvenció a l’Ajuntament de Calvià per valor de 60.000€. 

El pagament de la subvenció es realitzarà una vegada
l’Ajuntament de Calvià justifiqui el compliment de la finalitat
per la qual es concedeix, en els termes que indica la resolució
de la concessió.

Palma, 12 de juny de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 6079/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de tractament
d'aigües residuals i manteniment i conservació de les
instalAlacions de sanejament i depuració a Menorca.

Totes les dades es poden consultar en els Plecs que regeixen
el concurs i que es troben en el perfil del contractant
d’ABAQUA.

http://www.plataformadecontractaci.caib.es/Licitacion.jsp?id
=46381&idOrganoContratacion=9048&pagina=&idi=es&id
TipoContrato=&baja=&idEstadoLicitacion=

De l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques particulars
s’estreu la següent taula d’instalAlacions de Menorca.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 6080/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de tractament
d'aigües residuals i manteniment i conservació de les
instalAlacions de sanejament i depuració.

Les inversions contemplades en aquest contracte són les
mateixes que es licitaven habitualment com a manteniment i
explotació, afegint la mitjana de la despesa habitual en
reparació d’avaries i una partida per a reposició d’equips.

També s’inclouen en aquest contracte els subministres dels
diferents reactius químics i la desratització, que fins ara es
contractaven independentment.

La distribució de les inversions s’ha fet per zones (11 en
total) en les que es comparteixen despeses (per exemple, el
personal) entre diferents depuradores.

El valor total de la inversió en cada zona s’ha determinat 
tenint en compte el cost calculat de manteniment i els imports

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-094.pdf#page=23
http://xip.parlamentib.es/frge-201707899-1
http://xip.parlamentib.es/frge-201707899-1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-094.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-094.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-094.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-095.pdf#page=24
http://xip.parlamentib.es/frge-201708395-1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-095.pdf#page=24
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dels diferents contractes que es venien licitant independentment
i que s’han inclòs en aquest nou contracte.

No hi ha, per tant, quantitat destinada a cada depuradora
individualment, sinó que es destina una quantitat a cada zona.

El detall de la informació solAlicitada es troba en els Plecs
que regeixen el concurs i en els diferents annexos d’aquests que
es poden trobar en el perfil del contractant d’ABAQUA.

http://www.plataformadecontractaci.caib.es/Licitacion.jsp?id
=46381&idOrganoContratacion=9048&pagina=&idi=es&id
TipoContrato=&baja=&idEstadoLicitacion=

Les quantitats totals sense IVA per als 6 anys de duració del
contracte, es resumeixen en el següent quadre:

Zona Import
E-1 7.013.072,17€
E-2 7.852.985,95€
MA-1 6.881.951,42€
MA-2 8.113.249,35€
MA-3 6.050.476,41€
MA-4 4.645.921,73€
MA-5 6.082.233,33€
MA-6 5.304.312,12€
MA-7 4.196.520,89€
ME-1 7.050.679,23€
ME-2 6.104.206,14€

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

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6081/17, presentada per 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.

Principals serveis de destinació dels pacients de les Illes
Balears traslladats a centres especialitzats de la Península l’any
2016:

• Cardiologia: cardiopaties infantils; trasplantaments cardíacs
• Digestiu: trasplantament hepàtics
• Hematologia: trasplantaments de medul·la òssia
• Nefrologia: trasplantament de ronyó i melsa;

trasplantaments creuats
• Pneumologia: trasplantaments pulmonars
• Neurologia: determinats tipus d’ELA; epilèpsies infantils
• Oftalmologia: determinats tipus de neoplàsia coroides;

patologies congènites
• Oncologia Mèdica: determinats assaigs clínics monitoritzats
• Oncologia Radioteràpica: radiocirurgia estereotàxia:

braquiterapia
• Traumatologia: determinats processos d’osteomielitis;

ortopèdia infantil
• Unitat de cremats
• Tots aquells processos on el Sistema Nacional de Salut ha

designat centres, serveis i unitats de referència

Import dels trasllats dels pacients i els seus acompanyants l’any
2016: 867.361€.

Palma, 19 de juny de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6177/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a rehabilitació del Club Social Amics.

La seu del Club Social Amics forma part del conjunt
d’edificis de l’Hospital Psiquiàtric. El Govern ha presentat
recentment una inversió superior als 4 milions d’euros per dur
a terme una reforma i manteniment integral de les seves
infraestructures on també s’inclou aquest espai.

Palma, 2 de juny de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 6178/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació per a la rehabilitació de
l'Hospital Psiquiàtric.

Psicogeriàtric: 486.933.41€
Edifici Lluerna:    2.038.269.53€
Edifici Alfàbia:    1.554.465.72€
Total:  4.079.668.66€

Palma, 2 de juny de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 6734/17 i 6735/17,
presentades per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relatives a ajudes al poble sahrauí i a Vacances en pau.

El Govern Balear, a través de la Direcció General de
Cooperació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
atorga el 2016 una subvenció directa a l’associació d’Amics del
Poble Sahrauí per a atendre diferents necessitats de la població
sahrauí en matèria d’acció humanitària i sensibilització.

Aquest ajut va destinat a donar suport al sistema sanitari
sahrauí als camps de refugiats, dotant-lo de recursos humans,
materials i econòmics. Les línies de treball són: atenció
personalitzada de cirurgia urològica i assessorament la
formació dels programes sanitaris infantils; suport als
programes de salut de la població infantil; suport a la gestió
dels recursos humans de la direcció de Prevenció i als
equipaments del Ministeri de Salut Pública de la R.A.S.D.
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(República Àrab Sahrauí Democràtica) i atenció i coordinació
de l’atenció sanitària dels nins sahrauís de Vacances en Pau.

Així mateix, es cobreixen les despeses perquè un grup
d’infants d’entre 8 i 12 anys que resideixen tot l’any als
campaments, puguin desplaçar-se a les Illes Balears durant els
mesos d’estiu i distanciar-se temporalment de la realitat dels
campaments de refugiats, de les mancances alimentàries,
educatives i sanitàries que pateixen i de les altíssimes
temperatures que a l’estiu arriben fins a 55ºC. Durant la seva
estada a les Illes Balears passen revisions mèdiques que
permeten conèixer el seu estat de salut i prendre mesures en cas
que sigui necessari. L’associació té un conveni amb la
Conselleria de Salut. Aquest infants, a la seva arribada,
s’allotgen amb famílies balears seleccionades prèviament per
la mateixa Associació.

També es dóna suport a les activitats de sensibilització i
incidència social que l’Associació du a terme a les Illes Balears
per tal de donar a conèixer la situació que viu la població
sahrauí als campaments i els motius del seu desplaçament al
desert del Sàhara.

Aquest ajut s’emmarca en el Memoràndum d’Enteniment
signat pel Govern de la RASD l’any 2008 amb el Govern
Balear i en el qual es reconeix l’Associació d’Amics del Poble
Sahrauí com interlocutor vàlid per operar als campaments.

Anualment, es detalla a la Memòria Anual de la Direcció
General de Cooperació les actuacions dutes a terme en relació
a aquest ajut durant l’any anterior i es detalla també al Pla
Anual per a l’any següent. Aquests dos documents es
presentaran al Consell de Cooperació de les Illes Balears, que
es reuneix en sessió ordinària tres vegades cada any.

- L’any 2015 es va concedir a l’associació un ajut de
174.000€ en el marc del Memoràndum d’Entesa, 10.000€ per
ajut d’emergència alimentària i 15.000€ per a la reconstrucció
de cases després de les inundacions que varen patir els
campaments.
- L’any 2016 l’ajut va ser de 190.000€
- L’any 2017 es preveu atorgar un ajut de 190.000€

Palma, 13 de juny de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació,
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 6756/17 a 6802/17 i a les
RGE núm. 6806/17 a 6825/17, del diputat Sr. Álvaro Gijón
i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
recaptació en els municipis de les Illes Balears com a
conseqüència de l’aplicació del punt 4 de la disposició
addicional quarta de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears.

De conformitat amb el que estableix l’article 16b del Reial
decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei del sòl, per a altres formes de compliment del
deure, en el cas d’obres, ampliacions, reformes demolicions i
reconstruccions parcials o totals, i als efectes del que estableix
aquest article, el propietari o titular de l’establiment quedarà

obligat a abonar a l’administració municipal competent el 5%
del valor del pressupost d’execució material en el moment de
la solAlicitud de la part construïda i de la part de l’edifici
resultant que excedeixi de l’edificabilitat fixada pel
planejament urbanístic vigent o per l’última llicència municipal
d’obres concedida.

Per això, tota la informació que solAlicita es troba a cada un
dels ajuntaments.
 

Palma, 9 de juny de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 6826/17, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contribució econòmica del Govern en l'estudi
sobre el lloguer turístic elaborat per dos professors de la
UIB.

La Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme no ha contribuït econòmicament a l’elaboració de
l’estudi esmentat.
 

Palma, 9 de juny de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 6872/17, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estudi de l'ATB sobre massificació turística.

Em remet a la resposta donada a la pregunta 6164/17.

Palma, 9 de juny de 2017
El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 7037/17, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversió per a un aparcament a Llucmajor.

En el PRI, està prevista la qualificació de terrenys destinats
a aparcament i s’han iniciat les converses amb els propietaris
dels terrenys per tal de consensuar un preu de compra per a la
seva adquisició.

Palma, 5 de juliol de 2017
El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 8835/17, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut, sobre l'assistència sanitària durant la
temporada d'estiu.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juliol de 2017, conformement amb l'article 183, admet a
tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita la compareixença urgent
de la consellera de Salut, davant la Comissió de Salut, per tal
d'informar sobre l'assistència sanitària durant la temporada
d'estiu d'enguany a les Illes Balears.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Habilitació de dia 18 de juliol de 2017 per tal de dur a

terme les sessions plenàries extraordinàries sol·licitades
mitjançant els escrits 8393/17, 8495/17 i 8498/17. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de juliol de 2017, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat per les
sessions de la Diputació Permanent del dia de la data respecte
de les sessions plenàries extraordinàries abans esmentades,
acorda d'habilitar dia 18 de juliol de 2017 per tal que es pugui
procedir a la celebració de les sessions de què es tracta.

Palma, a 18 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària

extraordinària amb un ordre del dia concret i de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre (RGE núm.
8849/17 i 8850/17). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juliol de 2017, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 8849/17, presentat per catorze diputats dels grups
parlamentaris Popular, El Pi-proposta per les Illes Balears i
Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria d'una
sessió plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:
1. RGE núm. 7891/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació
al Pla hidrològic.

2. RGE núm. 7888/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gratuïtat de l'aparcament de Son Espases.

3. RGE núm. 8836/17, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
l'exercici de la docència als centres Cervantes i Vara de Rei
a Sant Antoni.

4. RGE núm. 8837/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de
les oposicions dels docents.

5. RGE núm. 8838/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obtenció
del títol d'ESO amb dues assignatures suspeses.

6. RGE núm. 8839/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a senyal de TDT a
zones fosques de la zona nord d'Eivissa.

7. RGE núm. 8794/17, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a saturació de les urgències hospitalàries.

8. RGE núm. 8833/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a renda social
garantida.

9. RGE núm. 8795/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a negociacions sobre el REB.

10. RGE núm. 8848/17, de la diputada Margarita prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indemnitzacions derivades de la Llei 4/2008.

Igualment, la Mesa admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8850/17, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual se sol·licita la convocatòria de la Diputació Permanent
per tal de procedir al debat i a l'aprovació de la sol·licitud de
sessió plenària extraordinària esmentada i de sotmetre a la
Junta de Portaveus la fixació de l'ordre del dia de la Diputació
Permanent que n'ha de resoldre.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud

de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del
dia concret (RGE núm. 8850/17). 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 de juliol de 2017, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72,1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, sol·licitada amb
l'escrit esmentat, per a dia 24 de juliol d'enguany, amb l'ordre
del dia següent:

Punt únic: Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària, sol·licitada per catorze diputats dels
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grups parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes
Balears i Mixt, que consisteix en la substanciació de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple
especificades a l'escrit RGE núm. 8849/17.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària

extraordinària amb un ordre del dia concret i de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre (RGE núm.
8851/17 i 8852/17). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juliol de 2017, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 8851/17, presentat per trenta-un diputats dels grups
parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria d'una sessió plenària extraordinària amb l'ordre
del dia següent:

Punt únic. Retirada de la Proposició de llei RGE núm.
3206/16, de modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de
protecció dels animals que viuen en l'entorn humà, en
l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Igualment, la Mesa admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8852/17, presentat pels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria de la Diputació
Permanent per tal de procedir al debat i a l'aprovació de la
sol·licitud de sessió plenària extraordinària esmentada i de
sotmetre a la Junta de Portaveus la fixació de l'ordre del dia de
la Diputació Permanent que n'ha de resoldre.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

E)
Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud

de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del
dia concret (RGE núm. 8852/17). 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 de juliol de 2017, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72,1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, sol·licitada amb
l'escrit esmentat, per a dia 24 de juliol d'enguany, amb l'ordre
del dia següent:

Punt únic: Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària, sol·licitada per trenta-un diputats

dels grups parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, que consisteix en
la Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 3206/16, de
modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció
dels animals que viuen en l'entorn humà, en l'àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE núm.
8851/17).

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament del Sr. Guillem Marcé i Rotger com a

funcionari de carrera del cos d’assessors facultatius,
especialitat informació i comunicació del Parlament de les
Illes Balears per ocupar la plaça de cap de servei de
Comunicació i Divulgació Institucional.

Atès que:

1. La Mesa del Parlament, en sessió de dia 21 de juny de
2016, d’acord amb el que estableixen els articles 7, 12 i 13
de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears i
d’acord amb l’oferta pública d’ocupació del Parlament de
les Illes Balears per a l’any 2016, acordà d’aprovar la
convocatòria per proveir una plaça de funcionari de carrera
del cos d’assessors facultatius del Parlament de les Illes
Balears, la plaça de cap de servei de Comunicació i
Divulgació Institucional del Parlament de les Illes Balears,
del cos d’assessors facultatius, especialitat informació i
comunicació, (grup A, subgrup A1, nivell 28 i complement
específic de 1.565,18 €), per concurs oposició i torn lliure,
i publicar les bases d’aquesta al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

2. Les bases esmentades es publicaren al BOPIB núm. 52, de
dia 23 de juny de 2016.

3. El Tribunal qualificador ha notificat a l’Oficialia Major que
l’aspirant seleccionat en el procés selectiu indicat en
l’apartat 1 és el Sr. Guillem Marcé i Rotger, per la qual
cosa, i d’acord amb el que estableix la base setena de la
convocatòria, aquest disposa fins dia 26 de juliol a les
14.00 hores per presentar al Registre General de l’Oficialia
Major del Parlament de les Illes Balears els documents
requerits, atès que la resolució esmentada es feu pública dia
6 de juliol de 2017, segons preveu l’escrit RGS núm.
5173/2017 de dia 6 de juliol de 2017 de l’oficiala major del
Parlament de les Illes Balears.

4. Un cop realitzades les comprovacions pertinents s’ha
constatat que el Sr. Guillem Marcé i Rotger ha presentat i
registrat al Registre General de l’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears tota la documentació
requerida.
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5. La base vuitena de la convocatòria estableix que: "1.
Conclòs l’establert a l’apartat anterior, es procedirà per part
de la Presidència del Parlament de les Illes Balears, oïda la
Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a
funcionari o funcionària de carrera del cos d’assessors
facultatius del Parlament de les Illes Balears la persona
aspirant que hagi obtingut la plaça i presentat la
documentació requerida, i es publicarà al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears. 2. L’interessat o la
interessada disposarà del termini d’un mes, comptador des
de la   notificació del nomenament, per prendre possessió
de la plaça. Si no en pren possessió en el termini indicat
sense causa justificada, s’entendrà que renuncia als drets
derivats de les actuacions del concurs oposició".

6. L’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que: "La condició de personal
funcionari al servei del Parlament de les Illes Balears
s’adquireix pel compliment successiu dels requisits
següents: 
• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del
Parlament de les Illes Balears o el membre de la Mesa en
qui hagi delegat, d’acord amb el que estableix aquest
estatut.
• Jurament o promesa d’acatament de la Constitució
Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
obediència a les lleis i exercici imparcial de les seves
funcions.
• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament."

7. L’aspirant Sr. Guillem Marcé i Rotger, tot d’acord amb les
bases de la convocatòria, reuneix els requisits exigits per
ser nomenat funcionari de carrera del cos d’assessors
facultatius, especialitat informació i comunicació, segons
regula l’abans esmentat article 15 de l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears.

Per tots aquests motius dict la següent

Resolució

1. El nomenament del Sr. Guillem Marcé i Rotger com a
funcionari de carrera del cos d’assessors facultatius,
especialitat informació i comunicació del Parlament de les
Illes Balears (grup A, subgrup A1, nivell 28 i complement
específic de 1.565,18 €), per ocupar, en propietat, la plaça
de cap de servei de Comunicació i Divulgació Institucional
del Parlament de les Illes Balears.

2. La publicació de la resolució del nomenament al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran des de la presa de possessió de la plaça.

A la seu del Parlament, 17 de juliol de 2017
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Substitucions a la Diputació Permanent de membres del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juliol de 2017, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
8770/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, mitjançant
el qual comunica que els diputats Bel Busquets i Hidalgo i
Antoni Reus i Darder substituiran com a membres suplents els
diputats Gabriel Barceló i Milta i Margalida Capellà i Roig,
respectivament, a la Diputació Permanent.

Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Acord de la Mesa del Parlament relatiu a les normes

d'ús de les sales del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juliol de 2017, en ús de les atribucions de l’article 32.1.1r
del Reglament de la cambra, acorda establir les regles sobre
l’ús de les sales amb els criteris següents:

NORMES D’ÚS DE LES SALES DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS

Primer. Ús de les sales

1. Les sales, els espais interiors i exteriors i altres dependències
del Parlament de les Illes Balears són d’ús exclusiu del
president o de la presidenta de la cambra, dels membres de la
Mesa, dels grups parlamentaris, dels diputats i/o les diputades
i dels senadors i/o senadores en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears propiciarà, sempre que sigui
possible i no interfereixi amb les activitats que li són pròpies,
l’ús dels seus espais, entre d’altres la Sala d’Actes, per a
activitats dels grups parlamentaris que ho requereixin o per a
actes d’especial interès i repercussió social, preferentment
relacionats amb iniciatives parlamentàries.

3. Quan les reunions o els actes siguin a instància d’algun grup
parlamentari, amb la participació o no de persones que no
tinguin la condició de membres del Parlament, siguin o no
representants públics, se celebraran preferentment a les
dependències que el Parlament posa a disposició dels grups
parlamentaris a l’edifici Ramon Llull, prèvia reserva de sala a
l’oficial o a l’oficiala major.

4. La Sala de les Cariàtides o Sala de Plens es destinarà
únicament i exclusivament a la celebració dels plenaris del
Parlament, llevat que d’aquells actes que la Mesa del Parlament
hi autoritzi expressament.
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Segon. Assignació de les sales

1. Les sales de l‘edifici Ramon Llull (sales de Premsa, Maura
i Polivalent) s’han d’assignar als grups parlamentaris per
estricte ordre de sol·licitud a l’oficial o a l’oficiala major de la
cambra, qui es reserva la potestat de modificar la sala assignada
per raons d’eficiència de les tasques parlamentàries.

2. Les sol·licituds de sala han de ser raonades, no poden tenir
caràcter massiu i no es poden demanar amb més d’un mes
d’antelació. Tot i això, queda exempt d’aquest requisit l’ús de
les sales per a les reunions que els grups parlamentaris realitzen
habitualment abans de cada sessió plenària a efectes
d’organització de la jornada.

3. L’horari per a la celebració dels actes sol·licitats s’ha
d’ajustar al que hagi aprovat la Mesa del Parlament per a
l’obertura i el tancament de la cambra, exceptuant-ne casos
excepcionals i circumstàncies justificades que seran aprovades
per la Mesa o per la Presidència del Parlament.

4. Quan el nombre previst de persones assistents a la reunió o
a l’acte impedeixi que s’usin les instal·lacions dels grups
parlamentaris o les sales de l’edifici Ramon Llull, es podrà
sol·licitar, almenys amb 15 dies d’antelació, autorització per a
l’ús de la Sala d’Actes o d’altres espais institucionals,
autorització sempre subjecta a disponibilitat dels espais.

Tercer. Sol·licituds de les sales

1. La Sala de Passes Perdudes, la Sala Verda i, en general, els
espais públics del Parlament, són per a ús dels grups
parlamentaris prèvia sol·licitud que serà autoritzada
expressament per la Mesa del Parlament.

2. La sol·licitud de cessió de les sales per persones alienes a la
institució i/o als grups parlamentaris s’haurà d’ajustar a les
normes següents:

a) S’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la Mesa de la
cambra i presentat al Registre General del Parlament de les
Illes Balears

b) S’ha de formalitzar amb una antelació mínima de 15 dies.
c) Ha de venir avalada per:
- un grup parlamentari de la cambra, que es farà
responsable davant la Mesa del desenvolupament de l’acte
que se celebri
- directament per la Mesa del Parlament. 

3. Quan se sol·liciti l’ús de les sales institucionals s’haurà
d’indicar l’hora d’inici de la reunió o de l’acte, la previsió de
la durada i el nombre previst d’assistents, així com l’objecte
genèric de la seva celebració, la seva naturalesa i les persones
que hi ha d’intervenir. Es valoraran positivament aquelles
reunions o aquells actes relacionats preferentment amb
iniciatives parlamentàries. 

4. Per autoritzar l’ús de qualsevol sala s’ha de tenir en compte
la norma de prevalença donada per la data i l’hora d’entrada del
document corresponent al Registre General, si bé aquesta
circumstància podrà ser modificada per necessitats de gestió
parlamentària sotmeses a la consideració de la Presidència i/o
de la Mesa del Parlament.

5. A la sol·licitud per realitzar actes d’especial interès i
repercussió social, s’han de valorar positivament aquells
relacionats preferentment amb iniciatives parlamentàries.

6. Tot l’exposat quedarà subjecte a les normes sobre seguretat
d’accés i permanència de persones a la seu del Parlament
vigents en el moment de la celebració de l’acte.

7. En qualsevol cas, no s’autoritzarà la cessió de sales per a la
celebració d’actes durant el temps en què el Ple del Parlamenti
estigui reunit ni per ús de campanyes polítiques, mítings o
activitats d’exclusiva promoció política.

Quart. Ús de la Sala de Premsa

1. L’ús de la Sala de Premsa per part dels grups parlamentaris
s’ha de vehicular a través del Servei de Comunicació i
Divulgació Institucional, que l’autoritzarà seguint l’ordre de la
data de la sol·licitud.

2. Les rodes de premsa tindran, de forma genèrica, una durada
de trenta minuts, que es podran prolongar en cas de no afectar
altres grups parlamentaris.

3. Les rodes de premsa només les podran fer els diputats i/o les
diputades i els grups parlamentaris, acompanyats, si s’escau, de
persones rellevants per raó de la temàtica a tractar.

4. Qualsevol altre ús de la Sala de Premsa s’ha de sotmetre a
les mateixes autoritzacions que es requereixen per a la
utilització de qualsevol altra sala.

Cinquè. Suspensió d’actes

1. Les sales del Parlament, i especialment la Sala d’Actes, s’han
d’entendre com espais de comunicació, formació, divulgació,
informació i debat i també per donar servei als grups
parlamentaris i als actes propis de la institució. Per tant, no han
de ser objecte d’ús per a campanyes polítiques, mítings o
activitats d’exclusiva promoció política.

2. Les activitats poden ser suspeses en dos supòsits:
a) Quan es facin servir per a campanyes polítiques, mítings

o activitats d’exclusiva promoció política.
b) Quan hi manquin les necessàries normes de decòrum, en

cas d’activitats impròpies de la institució, d’altercats o
d’incompliment de qualsevol de les condicions fixades en
aquestes normes.

3. Els actes autoritzats poden ser suspesos indistintament per
l’oficial o l’oficiala major, el o la cap de Seguretat del
Parlament, amb l’autorització prèvia de la Presidència, o, en
cas d’absència del president o de la presidenta, de dos membres
de la Mesa, sempre que posteriorment es justifiqui mitjançant
informe escrit a la Mesa. 

Sisè. Realització o presa d’imatges

Per a la realització o la presa d’imatges a qualsevol ubicació
dels edificis del Parlament de les Illes Balears, excepte l’espai
físic assignat als grups parlamentaris, en relació a activitats que
no corresponguin a les parlamentàries dels diputats i/o les
diputades o dels grups parlamentaris, s’haurà de comptar amb
l’aprovació específica de la Mesa del Parlament.
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Palma, a 20 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 103, de 14 de juliol de
2017.

-  Pàg. 5325 i 5362. Abans de l'apartat 1.5 Informacions, hi
hauria de figurar el titular següent: 

DIPUTACIÓ PERMANENT

- Pàg. 5397. Apartat E), darrer paràgraf:
On diu: ...RGE núm. 8399/17, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, ...
Hi ha de dir: ...RGE núm. 8399/17, presentat per dotze
diputats dels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears,
MÉS per Menorca i Mixt, ...

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-103.pdf#page=1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-103.pdf#page=73
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