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AC) A la Pregunta RGE núm. 7057/17, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte per oferir el senyal de TDT a punts negres de Sant Carles i Santa Agnès a Eivissa.
5513
AD) A la Pregunta RGE núm. 7058/17, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions a executar respecte del projecte per oferir el senyal de TDT a punts negres de Sant Carles i Santa Agnès a Eivissa. 5514
AE) A la Pregunta RGE núm. 7059/17, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a zones d'Eivissa sense senyal de TDT.
5514
AF) A la Pregunta RGE núm. 7060/17, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a al·legacions presentades al Decret de protecció de la posidònia.
5514
AG) A la Pregunta RGE núm. 7061/17, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació ciutadana en el Decret de protecció de la posidònia.
5514
AH) A la Pregunta RGE núm. 7121/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d'acompanyament de persones amb discapacitat física.
5515
AI) A la Pregunta RGE núm. 7122/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d'acompanyament de persones amb discapacitat física (2).
5515
AJ) A la Pregunta RGE núm. 7123/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d'acompanyament de persones amb discapacitat física (3).
5515
AK) A la Pregunta RGE núm. 7124/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a renda social garantida del mes de maig de 2017.
5515
AL) A les Preguntes RGE núm. 7186/17 a 7189/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat en sanitat, en educació, en serveis socials
i import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat el mes de maig.
5515
AM) A la Pregunta RGE núm. 7190/17, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a import de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament el maig.
5515
AN) A les Preguntes RGE núm. 7191/17 a 7194/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern amb els consells insulars a 1 de juny de 2017.
5515
AO) A les Preguntes RGE núm. 7195/17 a 7261/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als ajuntaments de les Illes Balears a 1 de juny de 2017.
5516
AP) A les Preguntes RGE núm. 7262/17 a 7265/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars a 1 de juny de 2017.
5516
AQ) A les Preguntes RGE núm. 7266/17 a 7332/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern amb els ajuntaments de les Illes Balears a 1 de juny de 2017.
5516
AR) A la Pregunta RGE núm. 7443/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destí
de l'import que es recapti pel lloguer d'habitacions a Can Misses.
5516
AS) A la Pregunta RGE núm. 7444/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destí
del benefici de les habitacions llogades al personal sanitari de Can Misses.
5516
AT) A la Pregunta RGE núm. 7445/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords
amb els sindicats en relació amb les habitacions de l'Hospital de Can Misses.
5516
AU) A la Pregunta RGE núm. 7581/17, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a gàbies i trampes per a serps invasores.
5516
AV) A la Pregunta RGE núm. 7678/17, presentada per la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a jornada laboral setmanal de la gerent de l'EPRTVIB.
5516
AW) A la Pregunta RGE núm. 8211/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a instal·lacions hípiques.
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4. INFORMACIONS
A) Nomenament del Sr. Gabriel Payeras i Muntaner com a funcionari de carrera del cos de lletrats del Parlament de les Illes Balears
per ocupar una plaça de lletrat
5517
B) Resolució en relació amb la constitució d’una borsa ordinària d’interins del cos de lletrats del Parlament de les Illes Balears.
5518
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A INTERPEL·LACIONS I
PREGUNTES

Hi ha centres i poblacions on la fibra òptica de Telefónica
no arribarà a mig termini. Per donar solució a aquests casos, el
desembre de 2015 vàrem assignar un conveni entre la
Conselleria d’Educació i la Vicepresidència per participar del
Programa Escuelas Conectadas de Red.es..
Palma, 12 de juliol de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2527/17, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a procediment i calendari del Pla
d'infraestructures educatives.
La Conselleria ja està aplicant del pla d’infraestructures.
Aquest pla es va debatre amb la comunitat educativa i va ser
debatut a la Comissió d’Educació, Cultura i Esports amb una
compareixença específica per par del conseller d’Educació.
Així mateix, aquest pla s’anirà adaptant a les necessitat que
sorgeixin durant el seu període d’aplicació. És per aquest motiu
i amb la finalitat que el Parlament en pugui fer un adequat
seguiment que el director general de Planificació, Ordenació i
Centres compareixerà periòdicament a la Comissió d’Educació,
Cultura i Esports per a informar i debatre sobre l’aplicació del
pla.
Palma, 12 de juliol de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3033/17, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a planificació de centres educatius amb fibra òptica.
El nombre de centres amb fibra òptica es va incrementant
a mesura que es desenvolupa la xarxa de fibra òptica de
Telefónica.
Hi ha centres i poblacions on la fibra òptica de Telefónica
no arribarà a mig termini. Per donar solució a aquests casos, el
desembre de 2015 vàrem assignar un conveni entre la
Conselleria d’Educació i la Vicepresidència per participar del
Programa Escuelas Conectadas de Red.es. Aquest conveni amb
Red.es s’anirà desenvolupant durant els pròxims cursos.
Palma, 12 de juliol de 2017
El conseller d’Educació i Universitat,
Martí X. March Cerdà

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2971/17, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a mesures per evitar
subcontractacions d'obres de l'IBISEC.
La llei contempla, degut a la diversitat d’aspectes de les
obres, un percentatge de subcontractació, i l’IBISEC exigeix
sempre el compliment estricte de les clàusules contractuals.
Resultaria complicat que una sola empresa realitzés tots els
aspectes d’una obra.
Les obres de millora d’accessibilitat tenen una part d’obra
i una part d’instal·lacions i, per exemple, en aquests casos, sol
ser comú la subcontractació per a la instal·lació dels ascensors.
La relació de l’IBISEC, també d’acord amb la llei, és amb les
empreses adjudicatàries.
Palma, 12 de juliol de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà

Ordre de Publicació
C)

5507

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 4587/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a lloguer de vacances.
Primerament recordar que el lloguer de vacances a edificis
plurifamiliars avui per avui està prohibit, no només a Palma, si
no a totes les Illes Balears, d’acord amb la llei turística vigent
8/2012.
La proposta de modificació que ha presentat el Govern ve
a donar solucions a una llei, la 8/2012, que s’ha vist
sobrepassada per la realitat.
Aquest Govern ha tingut clar, des del principi, que el
lloguer de vacances és una activitat que té efectes tan positius
–com ara l’impuls per a l’economia locals als pobles de
l’interior-, com negatius –com el problema d’accés a l’habitatge
per als residents que s’està produint a Eivissa o al centre de
Palma.

A la Pregunta RGE núm. 3032/17, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a fibra òptica en els centres educatius.

És per això que el projecte de llei que s’està tramitant ara
mateix en aquest Parlament deixa en mans d’ajuntaments i
consells la decisió sobre la zonificació, precisament perquè són
les administracions amb més coneixement sobre les necessitats
i característiques locals.

Adjuntam la resposta sol·licitada. El nombre de centres amb
fibra òptica es va incrementant a mesura que es desenvolupa la
xarxa de fibra òptica de Telefónica.

I en segon lloc, perquè tenen les competències
urbanístiques.
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Palma, 6 de juliol de 2017
El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 4591/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estudi dels habitatges que s'estan llogant
vacacionalment.

F)
A la Pregunta RGE núm. 4588/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aplicació efectiva de la nova llei de
lloguer de vacances.
Encara que el projecte de llei marca uns terminis als
consells i ajuntaments per fer la zonificació, hi ha elements a la
modificació de la llei que tindran vigència immediata, una
vegada que s’aprovi al Parlament.
Palma, 6 de juliol de 2017
El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

El mes de maig, a Mallorca, es comptabilitzaven uns 12.000
habitatges turístics amb un total de 75.247 places (LEGALS,
registrats a la Conselleria).
Segons l’estudi que el Consell de Mallorca va encarregar en
el marc d’elaboració del PIAT, el nombre d’habitatges que es
comercialitzen de manera il·legal podria duplicar el nombre
d’habitatges legals.
No tenim les dades de les altres illes, atès que els Consells
Insulars ja tenen les competències en ordenació turística.
Palma, 6 de juliol de 2017
El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4589/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment d'inspectors per garantir el
bon funcionament de la nova llei de lloguer de vacances.
Tot i les traves que ens posa el Sr. Montoro, aquest Govern
treballa amb eficiència i seriositat, per això, l’augment
important de la sanció mínima, la definició el concepte
“comercialització turística” i el nou catàleg, facilitaran la feina
dels inspectors.
A part d’aquesta nova aplicació informàtica, també hem
doblat el nombre de tramitadors, que és on vertaderament hi ha
la congestió, per tramitar no només els expedients de lloguer,
sinó tota l’oferta il·legal en general.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 5759/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a decret de protecció de la posidònia
oceànica.
La Conselleria està treballant en el decret de protecció de la
posidònia. S’ha dut a terme el procés de consulta pública prèvia
(d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions
públiques) i actualment té elaborat un primer esborrany, que
s’ha penjat al web de la Conselleria perquè fer-lo accessible al
públic en general (http://www.caib.es/govern/sac/fitx.do?
codi=2934694&coduo=138143&langa=ca).

Palma, 6 de juliol de 2017
El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Palma, 3 de juliol de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)

K)

A la Pregunta RGE núm. 4590/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla especial d'inspecció per a Palma.

A la Pregunta RGE núm. 5760/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla de fondejos.

Actualment, ha està en marxa el Pla d’inspecció del lloguer
vocacional d’enguany, que s’aplicarà a tota l’illa de Mallorca,
d’acord amb les competències d’ordenació i inspecció a
Mallorca.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca té
previst per aquest 2017 mantenir els mateixos camps de
fondejos, ja que aquests estan establerts per previsió dels plans
de gestió els llocs de Xarxa Natura 2000, els quals són els que
determinen, per tant, en quins llocs del litoral de les Illes
Balears s’han d’establir zones de fondeig regulat mitjançant la
instal·lació de boies.

Palma, 6 de juliol de 2017
El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Palma, 3 de juliol de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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- Un tècnic COFIB (veterinari) a temps complert des de
juny a desembre.
- Un tècnic de suport contractat (veterinari) des d’agost
fins a desembre. Finançat pel Ministeri.
- Un tècnic COFIB (veterinari, coordinador de l’equip de
sanitat i control de fauna) a temps parcial durant tot l’any.
- Altres funcionaris (cap de secció SPE) de manera
periòdica com a suport de diverses activitats.
- Aportacions puntuals d’altres funcionaris, especialment
AMAs.

L)
A la Pregunta RGE núm. 5798/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a eliminació de serps a les Pitiüses.
Des de que va començar l’arribada d’ofidis el Govern ha
dut a terme diverses actuacions, d’entre les quals destaquen:
- Habilitació d’una base de dades d’albiraments des de
l’any 2003. Inclusió d’albiraments al Bio atles.
- Reunions entre diferents departaments (agricultura i
biodiversitat) per abordar possibles solucions.
- Publicacions informatives sobre el problema i
procediment d’avís i captura.
- Inclusió dels ofidis de les Pitiüses en el Catàleg
d’Espècies Invasores aprovat pel Ministeri (RD. 630/2013).
- Contractes a la Societat Herpetològica el 2010 i 2011,
per analitzar el problema, estudiar la viabilitat del control
d’ofidis a Eivissa i Formentera, incloent sessions formatives
per a administracions i interessats. La conclusió més
important va ser la inviabilitat de l’eradicació i identificació
de possibilitats de control demogràfic, que han servit de
base per a actuacions posteriors d’altres administracions.
- Intervenció dels agents de Medi Ambient a la recollida.
- Tramesa d’exemplars a diferents equips científics per al
seu processament.
- Des de 2016, s’està executant un pla de control de serps
a les dues illes en col·laboració amb els consells insulars,
Ministeri de Medi Ambient, veïns, ajuntaments i
institucions de recerca, que consisteixen fonamentalment en
la instal·lació de gàbies per capturar serps a les dos illes.
Els resultats, encara que mai garanteixen l’eradicació, han
estat molts satisfactoris.
Palma, 3 de juliol de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 5799/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat pressupostària per a
eliminació de serps a les Pitiüses.
El pressupost aproximat que es va gastar el darrer exercici
va ser 69.500€. Les previsions d’aquest any són semblants.
Palma, 3 de juliol de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 5800/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mitjans personals aportats per al
control d'ofidis a les Pitiüses.
A l’any 2016, quan va començar la campanya, es van
dedicar:
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Palma, 3 de juliol de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
O)
A la Interpel·lació RGE núm. 5910/17, presentada per
la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l'Institut d'Estudis Baleàrics.
Les línies polítiques i estratègiques de l’Institut d’Estudis
Baleàrics responen als objectius proposats per a aquesta nova
etapa de la Conselleria, Participació i Esports.
Aquests objectius va en relació a una estreta col·laboració
amb la resta d’institucions públiques. Per una altra banda, un
altre dels objectius és fomentar la transversalitat de la cultura
i el reconeixement de les indústries creatives, sense oblidar que
un altre eix bàsic i essencial és treballar perquè l’accés a la
cultura sigui un dret general de tots els ciutadans.
A aquestes pautes van dirigides totes les iniciatives culturals
de la Conselleria, així com al reconeixement del sector cultural
com un sector essencial en la dinamització social i econòmica
de les illes.
Per altra banda, consideram important apostar pels
intercanvis i acords amb altres comunitats, principalment amb
les quals compartim llengua, i amb l’àmbit europeu i
mediterrani en relació al foment de la creació cultural de les
Illes Balears, així com potenciar les àrees d’Estudi i de Llengua
de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Per poder posar a la pràctica aquests objectius es durà a
terme la revisió i aprovació dels estatuts i en la dotació d’una
estructura estable de la Illes Balears Film Comission. Una
estructura més acord amb l’àmbit d’actuacions de l’Institut, que
no és només els estudis científics de temàtica balear, sinó també
la circulació d’activitats entre illes, la promoció exterior de la
nostra cultura (en coordinació amb l’Institut Ramon Llull, que
s’ocupa de la promoció fora de l’àmbit lingüístic català), la
promoció de la indústria audiovisual i la formació no reglada
de català a través de cursos i centres. Aquests nous Estatuts
també permetran un funcionament més àgil i eficaç per
respondre a les necessitats específiques de les activitats
culturals.
Finalment, cal afegir que s’han creat unes noves línies
d’ajut de l’Institut. Una d’elles és en realitat una recuperació
d’una línia tradicional que s’havia perdut: la de les ajudes a les
Jornades d’Estudis Locals i la publicació d’actes. L’altra és
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específica per a artistes visuals, que vol fomentar l’intercanvi
entre illes i amb la resta de territoris de parla catalana. Altres
ajudes són les destinades a la producció audiovisual, en
col·laboració amb l’Agència Balear de Turisme i la resta
d’Institucions. També els circuïts TalentIB estan en procés
d’ampliació a la resta de territoris de parla catalana. I
finalment, una altra de les novetats és que s’està creant una
xarxa estable d’espais d’exposicions a tots els territoris de parla
catalana.
Un altre projecte, ja de cara al 2018, és recuperar la línia
d’ajudes a la producció musical, sempre que compti amb
projecció exterior, que es va impulsar en la passada legislatura
i que volem recuperar.
Palma, 4 de juliol de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 6185/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cartes nàutiques de praderies de
posidònia.
La darrera actualització de les cartes de navegació fou la
referent a l’àmbit del Parc natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, executada per l’Institut Hidrogràfic de la Marina
(IHM), que depèn de l’Armada Espanyola. L’IHM ha emès una
sèrie d’avisos als navegants amb informació per aquells que
naveguen 479A i 4792, amb referència a les zones de fondeig,
on s’ha establert una zona de fondeig prohibit i una altra de
fondeig regulat.

Un cop es tingui reconeguda la continuïtat ecològica, s’ha
de continuar la tramitació dels plans de gestió, regulada pels
articles 31 i 9 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental.
Un cop els plans de gestió estiguin aprovats definitivament
i publicats en el BOIB, o bé s’aprovi una normativa relativa a
la posidònia, es podrà remetre la petició d’incorporació en les
cartes nàutiques, atès que es considera més adient fer la remesa
de la cartografia oficial de posidònia a l’IHM un cop estiguin
aprovats tots els plans de gestió d’àmbit marí.
El passat dia 16 de setembre de 2016 es va reprendre el
contacte entre la direcció general d’Espais Naturals i
Biodiversitat i la Comandància del Sector Naval de Balears,
mitjançant una reunió, que també va comptar amb la presència
de Capitania Marítima, precisament als efectes de tractar la
complexitat d’aquest tema i les expectatives normatives i
tècniques que es plantejaven. Es varen abordar temes com la
senyalització “in situ” dels advertiments i es va establir un
contacte per tal de fer valoracions d’idoneïtat sobre la
transmissió d’informació.
Dins el procés de participació del decret de posidònia es
preveu reprendre de nou el contacte amb Capitania Marítima
per demanar la seva col·laboració en la incorporació de la
cartografia de la posidònia a les cartes nàutiques i coordinar les
passes a seguir per a dur-ho a terme.
Palma, 3 de juliol de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Q)

Segons el Ministeri de Defensa (escrit del comandant del
Sector Naval de Balears) el procés d’actualització de la
Cartografia Nàutica té unes pautes a seguir, entre les que hi ha
la declaració de les zones a representar en un document públic
i oficial, ja sia del Ministeri, de la Conselleria corresponent o
de la Capitania Marítima de Port. Aquesta publicació oficial
hauria de ser a través de l’aprovació dels respectius plans de
gestió (autonòmics i estatals), a través de l’aprovació de la
normativa relativa a la posidònia o altra normativa que es
consideri adient.
Més enllà de la tramitació i aprovació de certs plans de
gestió de Xarxa Natura 2000, no s’han generat ni aprovat noves
disposicions normatives que puguin justificar una actualització
de les cartes nàutiques, perquè no compleixen el requisit
d’haver estat declarats en un document públic i oficial.
Tot i que existeixen decrets d’aprovació de LICS marins
(2007), la sentència del Tribunal Suprem RJ/2014/1656,
declara nul·les les disposicions que afecten aigües exteriors o
mar territorial, per no tenir la continuïtat ecològica reconeguda.
Cal remarcar que el reconeixement de la continuïtat ecològica
s’ha sol·licitat reiteradament a la Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar i que encara no es disposa
del reconeixement de tots els espais LIC declarats per la
comunitat autònoma.

A la Interpel·lació RGE núm. 6907/17, presentada per
la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb un nou REB per a les Illes Balears.
En el marc dels Acords de Governabilitat els partits
signants van pactar la negociació d’un nou Règim Especial
Balear, que juntament a un nou sistema de finançament
autonòmic, ha esdevingut en una de les principals
reivindicacions de l’actual executiu autonòmic al Govern de
l’Estat.
En aquest sentit, a la reunió celebrada entre Mariano Rajoy
i Francina Armengol, del 2 de setembre de 2015, la presidenta
del Govern de les Illes Balears va demanar la convocatòria de
la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda Estat – Illes Balears
per poder debatre sobre el fet insular i el seu impacte econòmic.
Posteriorment, a la reunió mantinguda entre Cristóbal
Montoro i Catalina Cladera, el 23 de setembre de 2015, la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques va sol·licitar
la creació d’un Grup de Treball centrat en la negociació d’un
nou REB. Aquesta petició es va integrar als acords signats a la
Comissió Mixta celebrada dia 3 de desembre de 2015.
La primera reunió del Grup de Treball es va dur a terme el
16 de desembre de 2015 i, una vegada celebrada, el Govern va
convocar els partits polítics amb representació parlamentària i

BOPIB núm. 107 - 1 de setembre de 2017
els agents socials per sumar totes les aportacions possibles i
conformar un front polític i social per garantir la unanimitat en
les reivindicacions del Govern de les Illes Balears.
Igualment, en aquesta reunió del Grup de Treball, l’executiu
autonòmic va lliurar l’estudi realitzat per la UIB l’any 2014 i
una proposta de mesures consensuades per dotar de contingut
real al REB basada en: la subvenció directa dels costs de la
insularitat, iniciatives de caràcter fiscal i la creació d’un fons
específic d’insularitat addicional als recursos de aporta el
sistema de finançament.
Si més no, a la segona reunió del Grup de Treball,
celebrada a principis de juny de 2016, els representants de les
Illes Balears al Grup, no van rebre cap retorn per part del
Govern de l’Estat de la documentació que van trametre, ni de
les propostes que inicialment s’havien plantejat. En aquest
sentit, la interinitat de l’executiu central va servir com a excusa
per no tornar a convocar cap més reunió del Grup de Treball.
En qualsevol cas, el Govern de les Illes Balears va
encarregar, el mes de març de 2016, l’elaboració d’un nou
estudi a la UIB amb l’objectiu d’actualitzar els costs generats
pel fet insular, que va ser lliurat al mes d’agost de 2017. A
partir d’aquest moment, i fins al mes d’abril de 2017, les
diferents conselleries de l’executiu autonòmic van treballar
aquest document amb l’objectiu d’elaborar la que ha estat la
nova proposta de REB.
Altrament, el maig de 2016 es va constituir el Grup de
Seguiment del REB com un òrgan de consulta i informació de
tots els processos relacionats amb la preparació, redacció,
negociació i aprovació d’un nou REB. En aquesta mateixa
trobada es va informar de les línies mestres de l’informe
encarregat a la UIB.
De manera paral·lela a aquesta tasca, el Govern de les Illes
Balears ha mantingut relacions bilaterals amb l’executiu canari
per definir les reivindicacions comunes en matèria d’insularitat
i, fruit d’aquests contactes, es va celebrar a Palma la cimera
conjunta entre els presidents de les dues autonomies. A més, es
van establir aliances amb Còrsega i Sardenya, que mantenen un
millor tracte fiscal per part dels seus estats de referència que les
Illes Balears.
En aquest punt, és indispensable fer menció a la incansable
tasca de la societat civil que, en el marc de la Plataforma per la
Reforma del Finançament, impulsada pel Cercle d’Economia
de Mallorca, s’han integrat una setantena de col·lectius
diferents que ens han enfortit les reivindicacions del Govern.
De fet, el passat 19 de juny, el Govern de les Illes Balears,
acompanyat pels partís polítics amb representació
parlamentària i els representats de les diferents entitats
pertanyents a la Plataforma, va presentar un document amb les
propostes que volem que formin part del nou Règim Especial
per a les Illes Balears.
En aquest sentit, la nova proposta del REIB respon a la
constatació que l’actual REB resulta totalment insuficient i, per
tant, és indispensable avançar cap a un nou model que
respongui de manera efectiva als costs generats pel nostre fet
insular i que tenen una repercussió directa sobre la ciutadania,
les empreses i l’administració pública.
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El nou document compta amb les aportacions realitzades
pels partits polítics i els col·lectius que former part de la
Plataforma i es basa en la necessària actuació de l’Estat per
aconseguir un equilibri econòmic interterritorial que permeti
igualar el tracte que reben els ciutadans de les Illes Balears
front qualsevol altre ciutadà espanyol.
D’aquesta manera, la proposta presentada s’assenta sobre
quatre eixos centrals en:
1. Mesures centrades en el transport aeri i marítim:
• Bonificació del transport aeri i marítim de persones (al
75% del preu del bitllet a tots els trasllats).
• Possibilitat de declaració de rutes com d’Obligació de
Servei Públic i establiment de tarifa plana per cada ruta.
• Compensacions al transport de mercaderies (ampliació
de les bonificacions actuals).
• Compensacions al transport de residus.
• Minoració de taxes aeroportuàries.
• Descentralització i cogestió aeroportuària.
• Desclassificació com a aeròdroms d’interès general (Son
Bonet) i ports del Molinar i Portitxol. Reclamació de les
competències de gestió.
2. Mesures sectorials:
• Subsidi del preu de l’energia elèctrica i foment de les
energies renovables.
• Compensació del sobrecost en el transport
d’hidrocarburs.
• Garantia de prestació del servei telecomunicacions.
• Beques estatals per a desplaçaments per raó d’estudis
universitaris entre illes i amb la península.
• Subsidi en el transport de pacients i familiars i pel
transport sanitari urgent.
• Mesures compensatòries en altres sectors: nàutic i
aeronàutic, fixos discontinus, habitatge, promoció
comercial i assistència a fires, sector primari, diversificació
turística.
3. Mesures fiscals:
• Aplicació de tipus especials d’IVA; reducció lineal a
tots els tipus de l’impost, fins al límit màxim de la UE.
• Reserva per a inversions de les empreses.
• Deduccions per a inversions en produccions culturals,
cine, TV, espectacles.
• Deducció per a activitats d’innovació tecnològica.
• Deducció per a producció de béns a agricultura,
ramaderia i pesca de les Illes Balears.
• Exempció de l’impost especial sobre determinats
mitjans de transport (import de matriculació embarcacions).
4. Creació d’un fons d’insularitat:
• Desenvolupament i manteniment d’infraestructures,
tren, carreteres...
• Reestructuració, modernització i diversificació en el
sector turístic.
• Protecció del medi ambient, entorn natural, litoral,
costes i platges.
• Recollida, reciclatge i tractament de residus.
• Promoció recerca i I+D+I.
• Promoció de l’ús d’energies renovables.
La voluntat del Govern de les Illes Balears és que amb la
realització d’aquesta tasca es puguin reprendre els contactes a
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tots els nivells amb el Govern de l’Estat per aconseguir que el
document legislatiu quedi enllestit el més aviat possible i es
doni sortida a les reivindicacions que històricament s’han
realitzat sobre aquesta qüestió.
Palma, 6 de juliol de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació

Que la licitació del projecte del carrer Bellamar correspon
al Consorci CBAT i ha sofert un retràs com a conseqüència de
les modificacions introduïdes en el projecte per EMAYA, però
el projecte ja té la conformitat i s’espera licitar-lo9 durant el
mes de juliol, per iniciar les obres durant la tardor.
Quan a l’aparcament de Can Pastilla en el solar de Correus,
la Societat Estatal de Correus, quan ja estava consensuat el
conveni de cessió del terreny, va demanar una darrera
modificació de la redacció, que es va aprovar a la Junta Rectora
del Consorci el passat 27 d’abril.

R)
Palma, 6 de juliol de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

A la Pregunta RGE núm. 7033/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres en el pont del Torrent dels Jueus.
El projecte està contractat a l’empresa Consultors
d’Enginyeria i Urbanisme, S.L. (CM 02.2016) i pendent
d’esmenar deficiències detectades per la Comissió de Patrimoni
i Centre Històric de l’Ajuntament de Palma, tota vegada que el
Pont és un element catalogat en el PRI.
Per altra banda, a la reunió de dia 27 d’abril de la Junta
Rectora del Consorci Platja de Palma es va proposar iniciar el
procediment de licitació de l’expedient i els representants de
l’AGE varen demanar tractar aquest punt amb els seus serveis
jurídics, que a dia d’avui encara no s’ha rebut resposta.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 7036/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió per substitució de l'empedrat
del carrer Marbella.
En data 19 de desembre de 2016 es va contractar a Tragsa
la redacció del projecte i a la Junta Rectora de dia 27 d’abril els
representants de l’AGE varen demanar la revisió de la
documentació.

Palma, 6 de juliol de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Palma, 6 de juliol de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

S)
A la Pregunta RGE núm. 7034/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres en el pont del Torrent dels Jueus
(2).
Vista la complicada situació econòmica del Consorci, arran
de la decisió de l’Estat de manifestar la seva intenció de marxar
d’aquest, l’actuació s’ha d’executar amb càrrec a la partida del
pressupost del Patrimoni Públic del Sòl de l’Ajuntament de
Palma que es va aprovar per la Junta Rectora el passat dia 27
d’abril de 2017.

V)
A la Pregunta RGE núm. 7038/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informes de viabilitat d'ornamentació
paisatgística.
El Consorci ha encarregat, mitjançant contracte menor núm.
3/2016, el projecte de remodelació de la llera i l’entorn del
Torrent dels Jueus a l’arquitecte Gabriel Noguera Tugores, que
ja ha estat presentat i es troba pendent d’esmenar deficiències
i d’informe dels serveis de l’Ajuntament de Palma i Llucmajor
per a continuar la seva tramitació.

Preparada la documentació s’ha procedit a sol·licitar torn
de notari, encarregant-se de la preparació i firma de l’escriptura
la Notaria Herrán-Delgado.

Palma, 6 de juliol de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Palma, 6 de juliol de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
W)

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 7035/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió en el corredor paisatgístic del
carrer Bellamar i aparcament de Can Pastilla en el solar de
Correus.

A la Pregunta RGE núm. 7039/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a corredor paisatgístic del Passeig de les
Meravelles.
A la Junta Rectora del passat 27 d’abril es va aprovar la
tramitació d’un conveni de col·laboració entre el Consorci i Riu
Hotels que en aquests moments està sotmès a informació
pública. (BOIB núm. 65, de 27 de maig de 2017).
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7043/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recaptació en concepte de drets
urbanístics per part del Consorci Platja de Palma.

A la Pregunta RGE núm. 7040/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ampliació de les voreres al Club Nàutic
de S'Arenal.

La quantia recaptada pel Consorci i incorporada al Pressupost
de Patrimoni Públic de Sòl del terme municipal de Palma,
aprovar per acord de la Junta Rectora de dia 27 d’abril de 2017
és de 1.434.059,36€.

En col·laboració amb el Club Nàutic de s’Arenal dins del
projecte de modificació del Club Nàutic s’ha incorporat la
petició del Consorci i de l’Ajuntament de Llucmajor,
d’ampliació de les voreres de l’avinguda llindants amb el club
nàutic, projecte que està en tramitació davant les
administracions competents.

Palma, 6 de juliol de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme,
Gabriel Barceló i Milta

Palma, 6 de juliol de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

X)

Palma, 6 de juliol de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 7041/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a corredor paisatgístic en els carrers
Acapulco, Trobadors i Les Meravelles.
S’han negociat els convenis de col·laboració pels carrers
Trobadors, Pare Bartomeu Salvà i Passeig de les Meravelles,
tal com consta als punts anteriors.
Palma, 6 de juliol de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 7042/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reparació de deficiències a l'escultura
"Vent" i pistes esportives de l'Avinguda d'Amèrica.
Les restes de l’escultura Vent han estat retirades del seu
emplaçament i el Consorci ja compta amb un pressupost per a
la seva reconstrucció, encara que a dia d’avui s’està a l’espera
de rebre un altre pressupost sol·licitat.
Quan a la reparació de les deficiències a les pistes
esportives de l’Avinguda d’Amèrica ha estat encarregada la
seva execució a l’empresa VOS, OBRAS Y SUMINISTROS,
S.L.
Palma, 6 de juliol de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 7051/17, presentada pel
diputat Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, relativa a estat de tramitació del Pla
d'infraestructures sanitàries d'atenció primària.
CS Nuredduna (Artà): pendent de cessió solar per part
d’Ajuntament.
CS Pollença: cessió en tramitació. Expedient de
desafectació pública per part de l’Ajuntament en fase
d’al·legacions.
CS Trencadors (s’Arenal de Llucmajor): pendent de cessió
d’Ajuntament.
CS Es Banyer (Alaior): en fase d’estudi de noves
necessitats.
CS Dalt Sant Joan (Maó): pendent de cessió solar per part
d’Ajuntament.
UBS Bunyola: pendent de cessió solar per part
d’Ajuntament.
UBS Calonge (Santanyí): preparació de plecs per la
licitació del projecte i direcció facultativa.
UBS Consell: pendent de cessió solar per part
d’Ajuntament.
UBS Montuïri: s’està definint el pla funcional i el plec de
prescripcions tècniques per licitar el projecte.
UBS Sant Joan: en fase de rectificacions a la cessió del
solar per part de l’Ajuntament.
UBS Santa Margalida: pendent de cessió solar per part
d’Ajuntament.
UBS Sant Llorenç des Cardassar: en fase d’estudi i
definició amb l’Ajuntament de
nous espais.
Les actuacions que es fan pel desenvolupament d’un pla
d’infraestructures són:
- Cessió de solar
- Acceptació administrativa
- Pla funcional
- Contractació de projecte bàsic i d’execució amb
direcció facultativa de les obres
- Contractació d’execució de les obres
Palma, 19 de juny de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 7057/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte per oferir el senyal de TDT a
punts negres de Sant Carles i Santa Agnès a Eivissa.
A la legislatura passada (any 2014) Multimèdia de les Illes
Balears va adjudicar l’obra per a la construcció d’una
infraestructura de telecomunicacions a Sant Carles (Puig d’en
Gat), però per donar servei radioelèctric i de TETRA.
Actualment aquesta obra encara no s’ha recepcionat. En tot cas,
un cop finalitzada, es posarà a disposició de l’Ajuntament per
tal que hi pugui instal·lar TDT.
D’altra banda, al municipi de Santa Agnès (Puig de
n’Andreu), la passada legislatura (any 2015) es va adjudicar
l’obra per a la construcció d’una infraestructura de
telecomunicacions, també per donar servei radioelèctric i de
TETRA. Aquesta, per problemes amb alguns veïnats afectats,
que han realitzat al·legacions, es troba paralitzada. Multimèdia
de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
estan fent tot el possible per resoldre aquesta situació i poder
posar-la a disposició de l’Ajuntament per tal que hi pugui
instal·lar TDT.
Palma, 9 de juny de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 7058/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions a executar respecte del
projecte per oferir el senyal de TDT a punts negres de Sant
Carles i Santa Agnès a Eivissa.
El Govern de les Illes Balears, a través de l’empresa pública
Multimèdia de les Illes Balears, des del 2013 i per indicació de
la Decisió Europea sobre el cas Astra (23/2010), no fa noves
actuacions de TDT.
En tot cas, Multimèdia de les Illes Balears posa a disposició
dels ajuntaments les seves infraestructures perquè ells puguin
instal·lar TDT.
Palma, 9 de juny de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 7059/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a zones d'Eivissa sense senyal de TDT.
Les zones sense cobertura de TDT es poden trobar a les
zones blanques que es poden veure al plànol adjunt.
En resum, les zones són:

- La zona rural al voltant de Sant Carles i Es Figueral a
Santa Eulària.
- La zona rural al voltant de la carretera entre Sant Joan
i Cala Sant Vicenç, Sant Joan.
- Santa Agnès al Pla de Corona, a Sant Josep.
Calculam que la cobertura poblacional és del 92%
aproximadament, i la territorial el 74%. Quant als motius pels
quals no arriba el senyal a aquestes zones, n’hi ha diversos:
1. El senyal fins a un tant per cent (que depèn de si els canals
són privats o públics) són finançats pels ràdio difusors.
2. Més enllà d’aquest tant per cent, es fa el que es diu
“extensió de cobertura” que és finançat amb doblers
públics. Legalment es fa a partir d’iniciativa municipal amb
ajuda de les CCAA. En la nostra comunitat autònoma,
l’extensió la fa l’empresa pública MIBSAU amb acords
amb ajuntaments, que cedeixen espai per a les torres.
Aquest desplegament es va fer sobre els anys 2008-2012 i
ara es manté el servei.
3. En 2013 varem rebre la Decisió Europea sobre el cas Astra
(23/2010) en el que considerava no conforme a les
directives comunitàries aquestes extensions perquè eren
tecnològicament no neutres.
Ara no es fa cap extensió addicional per part de MIBSAU
perquè podria ser considerat no conforme a la normativa
europea. En tot cas, MIBSAU continua posant torres de
telecomunicacions per millorar el servei d’emergències
TETRAIB i cedeix espai als ajuntaments per les seves
necessitats.
Palma, 9 de juny de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 7060/17, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a al·legacions presentades
al Decret de protecció de la posidònia.
El decret es troba en fase de redacció i encara no està
sotmès a informació pública, per la qual cosa encara no es
presenten al·legacions.
Palma, 3 de juliol de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7061/17, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació ciutadana en
el Decret de protecció de la posidònia.
S’ha concretat en el procediment que estipula l’article 133
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les AAPP.
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Es varen rebre 753 aportacions de diferents particulars i
associacions la qual cosa suposa un èxit de participació
ciutadana.
Palma, 3 de juliol de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 7121/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei d'acompanyament
de persones amb discapacitat física.
En aquest moment està en tràmit la seva concertació.
Esperem que a principis de setembre pugui estar en
funcionament.
Palma, 13 de juny de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 7122/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei d'acompanyament
de persones amb discapacitat física (2).
El servei es mesura a partir de les activitats que pot
realitzar. El concert surt per un total de 7.140 activitats. En
funció de les necessitats de les diferents sol·licituds realitzades
per les persones amb discapacitat, de la seva necessitat
temporal i del nivell d’intensitat prescrit als PIAs es podran
beneficiar del servei més o manco persones.
El nombre d’usuaris beneficiaris del servei és molt variable,
i depèn del perfil d’intensitat de la demanda. Així, si la
demanda és d’una activitat i dia, amb el mínim de 10 hores,
tindríem 714 beneficiaris, si la demanda fos de mitjana
intensitat els 365 dies de l’any, tindríem uns 100 beneficiaris,
inclòs podria reduir-se el nombre, en cas que tots els perfils de
demanda fossin d’alta intensitat els 365 dies a l’any.
Palma, 13 de juny de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 7123/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei d'acompanyament
de persones amb discapacitat física (3).
Els requisits són els següents:
1. Tenir reconeguda la situació de discapacitat física amb
un grau mínim de 65% i necessitat de tercera persona.
2. Tenir més de 16 anys en data de la sol·licitud del servei
d’acompanyament.
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3. Disposar d’un PIA en què es determini la idoneïtat
d’aquesta prestació, realitzat pel centre base.
Palma, 13 de juny de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 7124/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renda social garantida del
mes de maig de 2017.
La nòmina de maig de 2017 ha estat de 498.846,23€.
S’annexa document, amb la relació de les ajudes sol·licitades,
i de les concedides, separades per municipis.
Palma, 21 de juny de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AL)
A les Preguntes RGE núm. 7186/17 a 7189/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat
en sanitat, en educació, en serveis socials i import de les
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat
el mes de maig.
Total pendent de pagament a 01/06/2017 (deute comercial)
Àmbit
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

Import de les operacions
en milers d’euros
129.691,34
7.532,47
1.869,05
29.187,19

Palma, 14 de juny de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 7190/17, presentada pel
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a import de les operacions del pendent
de pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament el maig.
L’import sol·licitat a 31 de maig de 2017 és de 11.543,08
milers d’euros.
Palma, 14 de juny de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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Ordre de Publicació
AN)
A les Preguntes RGE núm. 7191/17 a 7194/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
amb els consells insulars a 1 de juny de 2017.

Ateses l'extensió i les característiques, la resposta es pot
consultar en els enllaços següents:
7266-7288
7289-7310
7311-7332

Deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars
a 01/06/2017

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 7443/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a destí de l'import que es recapti pel
lloguer d'habitacions a Can Misses.

Consell Insular
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

Import
29.739.077,88
8.817,880,20
4.355,638,63
544.330,41

Palma, 14 de juny de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AO)
A les Preguntes RGE núm. 7195/17 a 7261/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als ajuntaments de les Illes Balears a 1 de juny de
2017.
Ateses l'extensió i les característiques, la resposta es pot
consultar en els enllaços següents:
7195-7217
7218-7239
7240-7261

Ordre de Publicació
AP)
A les Preguntes RGE núm. 7262/17 a 7265/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als consells insulars a 1 de juny de 2017.

Pagaments pendents als consells insulars a 01/06/2017
Consell Insular
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

Import
29.739.077,88
8.817,880,20
4.355,638,63
544.330,41

Palma, 14 de juny de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AQ)
A les Preguntes RGE núm. 7266/17 a 7332/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
amb els ajuntaments de les Illes Balears a 1 de juny de
2017.

Es pretén cobrir les despeses de manteniment, com ara
neteja o llum, entre d’altres.
Palma, 6 de juliol de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 7444/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a destí del benefici de les habitacions
llogades al personal sanitari de Can Misses.
No està previst obtenir beneficis.
Palma, 6 de juliol de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 7445/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acords amb els sindicats en relació amb
les habitacions de l'Hospital de Can Misses.
S’han fet diverses reunions. A la més recent, de dijous, dia
8 de juny, es va acordar que l’estada a les habitacions com a
personal serà gratuïta el primer mes. Els usuaris de les
habitacions pagaran només una quantitat per cobrir les despeses
de manteniment, com ara neteja o llum.
Palma, 6 de juliol de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 7581/17, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a gàbies i trampes per a serps invasores.
Cap.
Palma, 6 de juliol de 2017
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El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 7678/17, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornada laboral setmanal
de la gerent de l'EPRTVIB.
La gerent de l’EPRTVIB té dedicació plena i exclusiva al
seu càrrec i dóna ple compliment a les necessitats de feina
específiques de Gerència i a totes les funcions que li són
encomanades pel director general i el Consell de Direcció de
l’Ens. La seva jornada és de quaranta hores setmanals, la major
part de les quals les desenvolupa en la seu de l’EPRTVIB a
Calvià i la resta des d’Eivissa i on sigui precisa la seva
presència en atenció a les funcions encomanades.
Santa Ponça, 13 de juliol de 2017
El director de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 8211/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a instal·lacions
hípiques.
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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. Gabriel Payeras i Muntaner, per la qual cosa, i
d’acord amb el que estableix la base vuitena de la convocatòria,
aquest disposa fins dia 9 d’agost 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 20 de juliol de 2017, segons
preveu l’escrit RGS núm. 5580/2017 de dia 25 de juliol de
l’oficiala major del Parlament de les Illes Balears.
4. Un cop realitzades les comprovacions pertinents s’ha
constatat que el Sr. Gabriel Payeras i Muntaner ha presentat i
registrat al Registre General de l’Oficialia Major del Parlament
de les Illes Balears tota la documentació requerida.
5. La base novena 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 de lletrats 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".

Us tramet adjunt el llistat amb les dades sol·licitades.
Palma, 14 de juliol de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesc Tur Riera

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

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."

A)
Nomenament del Sr. Gabriel Payeras i Muntaner com
a funcionari de carrera del cos de lletrats del Parlament de
les Illes Balears per ocupar una plaça de lletrat.
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 de lletrats
del Parlament de les Illes Balears, grup A, subgrup A1, nivell
de complement de destí 30 i complement específic de 2.270,39
€ mensuals, per concurs oposició i torn lliure, i publicar les
bases d’aquesta al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

7. L’aspirant Sr. Gabriel Payeras i Muntaner, tot d’acord amb
les bases de la convocatòria, reuneix els requisits exigits per ser
nomenat funcionari de carrera del cos de lletrats del Parlament
de les Illes Balears, 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. Gabriel Payeras i Muntaner com a
funcionari de carrera del cos de lletrats del Parlament de les
Illes Balears, grup A, subgrup A1, nivell de complement de
destí 30 i complement específic de 2.270,39 €, per ocupar, en
propietat, la plaça de lletrat del Parlament de les Illes Balears.
2. La publicació de la resolució del nomenament al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
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3. Els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran des de dia 6 de setembre de 2017 i així constarà a l’acta
de presa de possessió de la plaça.

Per aquests motius, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 de juliol de 2017, acorda d’aprovar
la resolució següent:

4. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Resolució

A la seu del Parlament, 27 de juliol de 2017
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Resolució en relació amb la constitució d’una borsa
ordinària d’interins del cos de lletrats del Parlament de les
Illes Balears.
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 de lletrats
del Parlament de les Illes Balears, per concurs oposició i torn
lliure, i publicar les bases d’aquesta al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. Les bases esmentades es
publicaren al BOPIB núm. 52 de dia 23 de juny de 2016.
La base desena de la convocatòria preveu la constitució
d’una borsa ordinària d’interins de lletrats per cobrir interinitats
en aquest cos, com a resultat de la finalització del procés
selectiu, tot d’acord amb l’establert a les normes vigents
aprovades per la Mesa en sessió de dia 21 de juny de 2016 en
matèria de creació de borses de funcionaris interins, i al Decret
30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de
selecció de personal funcionari interí al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

1. La creació d’una borsa per a la selecció de funcionaris
interins del cos de lletrats a fi que puguin realitzar les
substitucions que pertoqui amb motiu de baixes al servei actiu
per IT, maternitat o paternitat, permisos i llicències,
excedències, vacances, serveis especials i d’altres situacions
administratives, que es produeixin entre els funcionaris de
carrera del cos de lletrats del Parlament de les Illes Balears.
2. L’ordre de prelació vindrà determinat per la puntuació final
obtinguda, de major a menor, per la qual cosa l’esmentat ordre
de prelació queda establert de la forma següent:
Relació
Vicente Juan Calafell Ferrà

Puntuació final
52,53

3. En relació amb el funcionament de la borsa, les
substitucions es realitzaran per ordre correlatiu a la puntuació
obtinguda, de major a menor. Quan es produeixi una vacant,
s’oferirà a la persona membre de la borsa que pertoqui per
ordre de prelació ocupar la plaça com a funcionari interí o
funcionària interina.
4. Mentre ocupin les places com a membres del cos de lletrats,
les persones seleccionades tindran la condició de funcionaris
interins del cos esmentat i rebran les retribucions que
corresponguin al lloc de feina que ocupin en cada moment.
5. D’acord amb les normes generals de constitució de borses
de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears, la
borsa tendrà una durada de tres anys des del dia següent a la
publicació al BOPIB. En relació amb el funcionament de la
borsa, en tot allò no previst en la present resolució s’estarà al
que disposen les normes generals de constitució de borses de
funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears i, de
manera supletòria, al Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual
s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari
interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
6. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
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administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 27 de juliol de 2017
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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