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BU) RGE núm. 13863/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre. 6284
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Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el novembre. 6285

CA) RGE núm. 13869/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'octubre. 6285

CB) RGE núm. 13870/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre. 6285

CC) RGE núm. 13871/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost. 6285

CD) RGE núm. 13872/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el desembre. 6285

CE) RGE núm. 13873/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol. 6286

CF) RGE núm. 13874/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny. 6286

CG) RGE núm. 13875/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el novembre. 6286

CH) RGE núm. 13876/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'octubre. 6286

CI) RGE núm. 13877/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost. 6286

CJ) RGE núm. 13878/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el desembre. 6287

CK) RGE núm. 13879/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol. 6287

CL) RGE núm. 13880/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny. 6287

CM) RGE núm. 13881/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el novembre. 6287

CN) RGE núm. 13882/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'octubre. 6287

CO) RGE núm. 13883/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre. 6287
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CP) RGE núm. 13884/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre. 6288

CQ) RGE núm. 13885/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'abril de 2017. 6288

CR) RGE núm. 13886/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost de 2017. 6288

CS) RGE núm. 13887/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el febrer de 2017. 6288

CT) RGE núm. 13888/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el gener de 2017. 6288

CU) RGE núm. 13889/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol de 2017. 6289

CV) RGE núm. 13890/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny de 2017. 6289

CW) RGE núm. 13891/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el maig de 2017. 6289

CX) RGE núm. 13892/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el març de 2017. 6289

CY) RGE núm. 13893/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre de 2017. 6289

CZ) RGE núm. 13894/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'abril de 2017. 6289

DA) RGE núm. 13895/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost de 2017. 6290

DB) RGE núm. 13896/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el febrer de 2017. 6290

DC) RGE núm. 13897/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el gener de 2017. 6290

DD) RGE núm. 13898/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol de 2017. 6290

DE) RGE núm. 13899/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny de 2017. 6290

DF) RGE núm. 13900/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el maig de 2017. 6290

DG) RGE núm. 13901/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el març de 2017. 6291

DH) RGE núm. 13902/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre de 2017. 6291

DI) RGE núm. 13903/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'abril de 2017. 6291

DJ) RGE núm. 13904/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost de 2017. 6291
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DK) RGE núm. 13905/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el febrer de 2017. 6291

DL) RGE núm. 13906/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el gener de 2017. 6292

DM) RGE núm. 13907/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol de 2017. 6292

DN) RGE núm. 13908/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny de 2017. 6292

DO) RGE núm. 13909/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el maig de 2017. 6292

DP) RGE núm. 13910/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el març de 2017. 6292

DQ) RGE núm. 13911/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre de 2017. 6292

DR) RGE núm. 13912/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'abril de 2017. 6293

DS) RGE núm. 13913/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost de 2017. 6293

DT) RGE núm. 13914/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el febrer de 2017. 6293

DU) RGE núm. 13915/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el gener de 2017. 6293

DV) RGE núm. 13916/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol de 2017. 6293

DW) RGE núm. 13917/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny de 2017. 6294

DX) RGE núm. 13918/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el maig de 2017. 6294

DY) RGE núm. 13919/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el març de 2017. 6294

DZ) RGE núm. 13920/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a
Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre de 2017. 6294

EA) RGE núm. 13932/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció educativa, 1.
6294

EB) RGE núm. 13933/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció educativa, 2.
6294

EC) RGE núm. 13934/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció educativa, 3.
6294

ED) RGE núm. 13935/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció educativa, 4.
6295

EE) RGE núm. 13936/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció educativa, 5.
6295
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EF) RGE núm. 13976/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denúncies per realització de "party
boats" il·legals. 6295

EG) RGE núm. 13977/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denúncies per realització de
"party boats" il·legals. 6295

EH) RGE núm. 13978/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denúncies per realització de
"party boats" il·legals. 6295

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 13983/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cartografia de posidònia.
6296

B) RGE núm. 14018/17, del diputat Josep Melià i Ques (rectificat amb el RGE núm. 14130/17), del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a projectes de modernització d'establiments turístics. 6296

C) RGE núm. 14019/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
recuperació del decret de garantia de demora. 6296

D) RGE núm. 14095/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a transferència
de competències. 6296

E) RGE núm. 14098/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a deficiències a Es Pinaret.
6296

F) RGE núm. 14099/17, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a concerts amb la
sanitat privada. 6296

G) RGE núm. 14100/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a renda
social garantida. 6296

H) RGE núm. 14101/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de les habitacions de l'antic
Can Misses destinades al personal sanitari. 6297

I) RGE núm. 14102/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions a les escoles públiques
de Santanyí. 6297

J) RGE núm. 14103/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg del conseller
d'Educació i Universitat. 6297

K) RGE núm. 14104/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de neteja dels
centres educatius de les Illes Balears. 6297

L) RGE núm. 14105/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio d'infermeria a la UCI
pediàtrica de Son Espases. 6297

M) RGE núm. 14106/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model de
finançament autonòmic. 6297

N) RGE núm. 14107/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de les
competències en matèria de promoció turística als consells insulars. 6298

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 13823/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de "Nàufrags de
l'evolució", davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6298

B) RGE núm. 13824/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb la Fundació
Mallorca Literària, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6298

C) RGE núm. 13825/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració de ls redaccions
d'esports d'IB3 Ràdio i IB3 TV, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6298
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D) RGE núm. 13826/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels serveis
informatius, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6298

E) RGE núm. 13827/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en la programació
per millorar els pèssims nivells d'audiència, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6298

F) RGE núm. 13828/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesura de les
audiències a IB3, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6299

G) RGE núm. 13829/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament realitzat
per IB3 dels successors de l'1 d'octubre, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6299

H) RGE núm. 13836/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a programa de
cultura LGTBI, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6299

I) RGE núm. 13837/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a audiència, davant
la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6299

J) RGE núm. 13838/17, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a nombre de
professionals que han deixat de fer feina a IB3 per les condicions laborals de l'actual empresa concessionària dels informatius, davant
la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6299

K) RGE núm. 13839/17, del diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a diferències salarials,
davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6299

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte de salaris i rendes (procediment d'urgència). 6300

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 13971/2017, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'increment i l'homogeneïtzació dels complements retributius
especials per la prestació de serveis professionals a Formentera, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 6302

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 13922/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent dels senadors en
representació de la comunitat autònoma sobre la seva activitat i postura en el Senat davant la possibilitat d'aplicació de l'article 155 a
Catalunya i les mesures derivades d'aquesta possible aplicació. 6303

3.17. INFORMACIÓ

A) Procediment de tramitació directa i lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 2/2013,
de 14 de juny, de creació de la xarxa hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció
especialitzada. 6303

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 10120/17. 6303

C) Composició  de la Ponència d'estudi del document lliurat al Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre
la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu". 6303

4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de diputada de Margalida Capellà i Roig (RGE núm. 14011/17). 6304
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2017, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 12318/17, relativa a inici del curs escolar 2017-
2018, amb les esmenes RGE núm. 12955/17 i 12777/17, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer feina en la reducció de ràtios escolars als centres
educatius de les Illes Balears segons els límits establerts a la
legislació vigent i informar a aquesta cambra de les solucions
adoptades allà on no sigui possible una reducció fins a aquests
límits. Així mateix, s’insta a adoptar més solucions, seguint el
procés iniciat des de l’inici de la legislatura, per a aules amb
presència d’alumnat amb necessitats educatives específiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar recursos i personal de suport per atendre
alumnat amb necessitats específiques i necessitats educatives
especials en funció dels criteris establerts pels serveis tècnics
en coordinació amb el servei d’Inspecció Educativa.

A la seu del Parlament, 17 d'octubre de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2017, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 12706/17, relativa a política general del Govern a
l'IBAVI, amb les esmenes RGE núm. 13564/17 i 13630/17, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que qualsevol procediment de desnonament
d'habitatges de l'IBAVI sigui valorat i aprovat per la Comissió
Tècnica derivada del Protocol per a la incorporació de manera
extraordinària al procediment d'adjudicació d'habitatges
vacants, a més de comptar amb els preceptius informes tècnics
de Serveis Socials.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en el termini de sis mesos, un estudi de la
previsió de construcció real d'habitatges a preu taxat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en el termini de sis mesos, un pla de
construcció d’habitatges de protecció oficial destinats a règim
de lloguer o de cessió d’ús amb el calendari i la previsió
econòmica corresponents.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arribar a un acord amb l’Ajuntament de Palma, en el
termini màxim de sis mesos, per tal d’iniciar un projecte de
rehabilitació integral dels habitatges del Camp Redó que estigui
consensuat amb els veïns de la zona.

A la seu del Parlament, 24 d'octubre de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2017, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 10348/17, relativa a atenció
sanitària universal, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar el Reial decret llei 16/2012, per restablir la
universalitat de la cobertura del Sistema Nacional de Salut i
reformar la legislació sanitària per assegurar la sostenibilitat
d’un sistema sanitari públic, universal, de qualitat, finançat
mitjançant els pressuposts amb equitat en l’accés i amb una
cartera bàsica i comuna de serveis per a tota la ciutadania en un
marc d’àmplia descentralització.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir l’assistència sanitària, el dret a la prevenció
i la protecció de la salut mitjançant el sistema sanitari públic,
a tots els ciutadans de les Illes Balears, independentment del
seu origen i de la seva situació administrativa.

A la seu del Parlament, 24 d'octubre de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

d'octubre de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm.
10783/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a polítiques del Govern en matèria de sanitat
vegetal i lluita contra la Xylella Fastidiosa.

Actuà com a interpelAlant el diputat Jaume Font i Barceló i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

Palma, 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'octubre de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6400/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l'anomenat Pla Juncker.

Actuà com a interpelAlant el diputat Antoni Camps i
Casasnovas i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme. Hi
hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
d'octubre de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 12426/17, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a reducció
de connexions aèries a Menorca, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

B) RGE núm. 12485/17, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gas
natural, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

C) RGE núm. 12488/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fisioterapeuta a
Menorca, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

D) RGE núm. 12494/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a comerços
històrics, que contestà el conseller de Treball, Comerç i
Indústria.

E) RGE núm. 12438/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a central de compres, que contestà la consellera d'Hisenda i
Pressuposts.

F) RGE núm. 12483/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions de directors
d'IES, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

G) RGE núm. 12772/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a interposició d'una
querella per part de la Fiscalia Anticorrupció en relació amb la
contractació per part del Govern de les Illes Balears de diverses
empreses del Sr. Jaume Garau, que contestà el vicepresident i
conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

H) RGE núm. 12489/17, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a veracitat
de les intervencions de la consellera de Cultura, Participació i
Esports, que contestà la consellera de Cultura, Participació i
Esports.

I) RGE núm. 12492/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a funció del Govern en la
negociació laboral, que contestà el conseller de Treball,
Comerç i Indústria.

J) RGE núm. 12487/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a fidelització sanitària, que
contestà la consellera de Salut.

K) RGE núm. 12491/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova escola
de Caimari, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

L) RGE núm. 12400/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a grau universitari de direcció
hotelera, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

M) RGE núm. 12439/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a negociacions amb l'Estat de qüestions com el REIB, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 12484/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a articles 155 i 116 de la Constitució, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 12493/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
reactivació econòmica, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
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Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
d'octubre de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

P) RGE núm. 12982/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a proposta de
declaració de reserva marina de l'Illa de l'Aire, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Q) RGE núm. 12985/17, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a accés dels centres educatius a Internet, que
contestà el conseller d'Educació i Universitat.

R) RGE núm. 12987/17, de la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protocols
d'assetjament escolar, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.

S) RGE núm. 12991/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes en el
transport adaptat d'alumnes de Menorca, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

T) RGE núm. 12997/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pacients
de salut mental, que contestà la consellera de Salut.

U) RGE núm. 12998/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a servei de
rehabilitació comunitària, que contestà la consellera de Salut.

V) RGE núm. 12993/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de
mediació de la Unió Europea per part del vicepresident del
Govern, que contestà la consellera de Presidència.

W) RGE núm. 12990/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
liquidació de les bestretes als consells insulars, que contestà la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

X) RGE núm. 12994/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reivindicacions dels
treballadors de les diferents empreses públiques del Govern,
que contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.

Y) RGE núm. 13605/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mosques en els quiròfans
de l'Hospital de Formentera, que contestà la consellera de
Salut.

Z) RGE núm. 12989/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració
amb l'IRIE, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

AA) RGE núm. 12983/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a confiança en el
vicepresident, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AB) RGE núm. 12999/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a turisme
de salut, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AC) RGE núm. 12984/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a compliment de l'Estatut d'Autonomia, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AD) RGE núm. 12995/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en
relació amb el decret que regularà el coneixement del català en
la sanitat pública, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

d'octubre de 2017, rebutjà els Punts 1 a 4 i 7 de la Moció RGE
núm. 12318/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici
del curs escolar 2017-2018, amb el resultat següent: 
• Punts 1 i 3: vots emesos 59, vots a favor 24, vots en contra

32 i abstencions 3.
• Punt 2: vots emesos 59, vots a favor 22, vots en contra 35

i abstencions 2.
• Punts 4 i 7: vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra

32 i abstencions 0.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'octubre de 2017, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
12516/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als
cossos i forces de seguretat de l'Estat com a garants de l'estat de
dret, amb el resultat següent: 
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• Punts 1, 2 i 4: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en
contra 33 i abstencions 3.

• Punt 3: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra 36
i abstencions 0.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de

la Salut Mental.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2017, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental

Diferents organismes internacionals, com l'Organització
Mundial de la Salut, han catalogat els problemes de salut
mental entre els de major prevalença a nivell mundial. De fet,
nombrosos estudis epidemiològics mostren que cada any un
terç de la població adulta pateix un trastorn mental. Més
concretament, entre els països del nostre entorn, se xifra en un
38,2% el percentatge de població europea adulta que pateix un
trastorn mental a l'any, 164.700.000 persones.

A Espanya, l'estudi més recent en una mostra de població
adulta, el 19,5% dels espanyols van presentar en algun moment
de la seva vida alguna malaltia mental, i aquesta xifra és més
alta en dones, 22,9%, que en homes, 15,7%. En relació amb la
prevalença en els 12 mesos previs a la realització de l'estudi, el
8,4% de la població va presentar algun trastorn mental, 5,2%
en homes i 11,4% en dones.

A les Balears hi ha diagnosticades prop de 185.000
persones amb un trastorn de salut mental, 150.000 a Mallorca,
15.000 a Menorca i 20.000 a Eivissa i Formentera, segons els
sistemes d'informació del Servei de Salut. D'elles, prop de
5.000 pateixen un trastorn mental greu. Pel que fa a la
prevalença en nens i adolescents, les xifres de l'Organització
Mundial de la Salut, OMS, situen en un 20% els joves que
pateixen un trastorn mental susceptible de tractament en atenció
especialitzada, dels quals un 6% pateixen un trastorn mental
greu. D'extrapolar aquestes xifres a les Illes Balears suposaria
que existeixen aproximadament 39.669 nens i joves afectats i
d'ells 2.380 patirien un trastorn més greu.

El 20% de la població està en risc de mala salut mental.
Contribueixen a això, no només factors biològics, sinó factors
socioeconòmics, culturals i ambientals, el gènere, la
immigració, la situació laboral o el nivell sociocultural.

I atès que els trastorns mentals en el seu conjunt
constitueixen la causa més freqüent de càrrega de malaltia a

Europa, per davant de les malalties cardiovasculars i del
càncer, l'impacte en la qualitat de vida és superior al de
malalties cròniques com l’artritis, la diabetis o les malalties
cardíaques i respiratòries. Això, suposa un gran sofriment
personal i en l'entorn familiar i social. 

Un altre factor molt important és la lluita contra l’estigma
per afavorir que les persones amb malalties mentals greus
puguin fer una vida tan autònoma, normalitzada i digna com
sigui possible dins el seu entorn familiar i social.

Encoratgem les administracions públiques a:
• Intensificar el treball de coordinació a tots els nivells,

especialment Serveis Socials, Salut, Treball i Educació del
Govern de les Illes Balears i a més amb els consells i
ajuntaments. En concret dins l'atenció sanitària, millorar la
coordinació entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària.

• Articular i impulsar activitats individuals i comunitàries de
promoció de la salut i prevenció de la malaltia mental, el
seu diagnòstic precoç, el tractament, la rehabilitació i la
reinserció social, abastant-hi la població general. 

• Avançar en la lluita contra l’estigma a través de l’educació
i la informació.

En definitiva, instem els poder públics, cadascun dins el seu
àmbit, però també de manera coordinada, a treballar de valent
per elevar la qualitat de vida de les persones amb malaltia
mental i també la dels seus familiars.

El Parlament declara que l'any 2018 sigui l'any de la salut
mental a les Illes Balears. 

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 4447/17, de modificació de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, per a la limitació de
mandats de la Presidència de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 d'octubre de 2017, no prengué en consideració, per 4
vots a favor, 41 en contra i 13 abstencions, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 4448/17, de modificació de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, dels consells insulars, per a la limitació de
mandats de la Presidència dels consells insulars.
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 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 d'octubre de 2017, no prengué en consideració, per 4
vots a favor, 43 en contra i 11 abstencions, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2017, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del
Consell Consultiu de les Illes Balears.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies (fins al proper dia 15 de novembre) per tal que els
grups parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de
la cambra elaborin un dossier documental, s'obri un termini
ordinari de presentació d'esmenes, que finalitzarà dia 4 de
desembre, i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta de la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques, en la sessió del dia 29
de setembre de 2017, adoptà l’Acord següent:

6. Acord pel qual s’aprova el Projecte de llei de cossos
i escales propis del Consell Consultiu de les Illes
Balears.

Des que es va crear el Consell Consultiu, l’any 1993, les
tasques i les funcions del personal s’han anat modificant i
incrementant per donar resposta a les noves necessitats de
l’activitat consultiva i a la transformació de l’Administració
autonòmica que tendeix a aproximar la funció administrativa a
la ciutadania i a dotar-la d’una eficàcia i una eficiència òptimes.
Ajustar-se a aquest context ha implicat un augment
considerable del volum de feina de les tasques habituals i,
paral·lelament, n’ha originat i n’origina de noves. Així ho ha
manifestat el Consell Consultiu en totes les memòries
aprovades a partir de 2013.

Entre les funcions que s’han incorporat, cal destacar
l’adaptació de l’activitat administrativa a les noves tecnologies

(les actuacions derivades de la implantació de l’administració
electrònica, la creació d’un registre d’entrada i sortida
electrònic, la difusió de l’activitat consultiva mitjançant un lloc
web, etc.), la recerca i la implantació d’instruments per
gestionar la feina que genera l’òrgan de consulta i per facilitar-
ne que la gestió sigui àgil (la informatització de l’arxiu, una
base de dades bibliogràfica que permeti fer actualitzacions i
recerques d’informació de manera eficaç, etc.), l’elaboració
d’un pla de qualitat, l’organització que deriva de l’augment de
les activitats protocol·làries dels membres de la institució i del
nombre d’activitats creixent que organitzen les diferents
administracions consultives autonòmiques, o la coordinació de
les actuacions relacionades amb la revisió dels texts que genera
aquest òrgan de consulta, les quals comprenen la correcció dels
documents administratius, la correcció i la traducció dels
dictàmens i la preparació de les publicacions dirigides a
difondre la doctrina o el funcionament de la institució, i
impliquen una dedicació especial, atesos el volum de
documentació i la transcendència dels texts jurídics que es
generen. Tots aquests canvis en l’activitat administrativa han
representat alhora modificacions en l’organització i el
funcionament de la institució.

D’altra banda, cal posar de manifest que en el Consell
Consultiu les funcions del personal tenen un contingut singular
i individualitzat a causa de l’especificitat que es deriva de la
naturalesa de l’activitat consultiva. Tal com indica el Consell
d’Estat en el Dictamen 274/2015:

Estos órganos tienen constitucionalmente reconocida -bien
directamente en la Constitución, bien en el bloque de la
constitucionalidad- una autonomía de organización y
funcionamiento, que es consustancial a las funciones de
orden constitucional que desarrollan y que demanda para
ellos un estatuto específico en la materia, como el que
actualmente tienen reconocido en las normas singulares
que la Constitución ha previsto (...).
Dicha autonomía orgánica y funcional no es en modo
alguno un privilegio injustificado, sino una garantía de
orden constitucional para el desempeño de sus funciones,
también constitucionales, con la debida independencia
frente a otros poderes u órganos del Estado.

Actualment, l’únic personal propi de qui disposa aquesta
institució són els lletrats i les lletrades, en aplicació de la
disposició addicional segona de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears. En
conseqüència, d’acord amb el que s’ha exposat, es fa necessari
que els empleats públics que hi treballen siguin considerats
personal propi, com una mostra més de l’objectivitat i la
independència exigida per la llei, amb un estatut específic
coherent amb el rang estatutari de la institució, que té
encomanada la funció d’alt assessorament jurídic.

Amb la finalitat de donar resposta a aquesta nova necessitat
es creen amb aquesta llei nous cossos propis de la institució
integrats pel personal funcionari de carrera o interí, i se’n
regula el règim d’adscripció i integració.

Per tot això, el Consell de Govern adopta l’Acord següent:

Primer. Aprovar el Projecte de llei de cossos i escales
propis del Consell Consultiu de les Illes Balears que
s’adjunta a aquest acord.
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Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el
Projecte de llei de cossos i escales propis del Consell
Consultiu de les Illes Balears, d’acord amb el que
estableixen els articles 117 i següents del Reglament de la
cambra i la instrucció vintena de les Instruccions sobre el
procediment per a l’exercici de la iniciativa legislativa del
Govern, aprovades pel Consell de Govern el 28 de
desembre de 2004.

I, perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, 29 de setembre de 2017
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta.

A)

PROJECTE DE LLEI DE COSSOS I ESCALES
PROPIS DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES

BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des que es va crear el Consell Consultiu, l’any 1993, les
tasques i les funcions del personal s’han anat modificant i
incrementant per donar resposta a les noves necessitats de
l’activitat consultiva i a la transformació de l’Administració
autonòmica, que tendeix a aproximar la funció administrativa
a la ciutadania i a dotar-la d’una eficàcia i una eficiència
òptimes. Ajustar-se a aquest context ha implicat un augment
considerable del volum de feina de les tasques habituals i,
paral·lelament, n’ha originat i n’origina de noves. Així ho ha
manifestat el Consell Consultiu en totes les memòries
aprovades a partir de 2013.

Entre les funcions que s’han incorporat, cal destacar
l’adaptació de l’activitat administrativa a les noves tecnologies
(les actuacions derivades de la implantació de l’administració
electrònica, la creació d’un registre d’entrada i sortida
electrònic, la difusió de l’activitat consultiva mitjançant un lloc
web, etc.), la recerca i la implantació d’instruments per
gestionar la feina que genera l’òrgan de consulta i per facilitar
que aquesta gestió sigui àgil (la informatització de l’arxiu, una
base de dades bibliogràfica que permeti fer actualitzacions i
recerques d’informació de manera eficaç, etc.), l’elaboració
d’un pla de qualitat, l’organització que deriva de l’augment de
les activitats protocol·làries dels membres de la institució i del
nombre d’activitats creixent que organitzen les diferents
administracions consultives autonòmiques, o la coordinació de
les actuacions relacionades amb la revisió dels texts que genera
aquest òrgan de consulta, les quals comprenen la correcció dels
documents administratius, la correcció i la traducció dels
dictàmens i la preparació de les publicacions dirigides a
difondre la doctrina o el funcionament de la institució, i
impliquen una dedicació especial, atesos el volum de
documentació i la transcendència dels texts jurídics que es
generen. Tots aquests canvis en l’activitat administrativa han
representat alhora modificacions en l’organització i el
funcionament de la institució.

D’altra banda, cal posar de manifest que en el Consell
Consultiu les funcions del personal tenen un contingut singular

i individualitzat a causa de l’especificitat que es deriva de la
naturalesa de l’activitat consultiva. Tal com indica el Consell
d’Estat en el Dictamen 274/2015:

Estos órganos tienen constitucionalmente reconocida —bien directamente
en la Constitución, bien en el bloque de la constitucionalidad— una
autonomía de organización y funcionamiento, que es consustancial a las
funciones de orden constitucional que desarrollan y que demanda para
ellos un estatuto específico en la materia, como el que actualmente tienen
reconocido en las normas singulares que la Constitución ha previsto [...].

Dicha autonomía orgánica y funcional no es en modo alguno un privilegio
injustificado, sino una garantía de orden constitucional para el desempeño
de sus funciones, también constitucionales, con la debida independencia
frente a otros poderes u órganos del Estado.

Actualment, l’únic personal propi de qui disposa aquesta
institució són els lletrats i les lletrades, en aplicació de la
disposició addicional segona de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears. En
conseqüència, d’acord amb el que s’ha exposat, es fa necessari
que els empleats públics que hi treballen siguin considerats
personal propi, com una mostra més de l’objectivitat i la
independència exigida per la llei, amb un estatut específic
coherent amb el rang estatutari de la institució, que té
encomanada la funció d’alt assessorament jurídic.

Amb la finalitat de donar resposta a aquesta nova necessitat
es creen amb aquesta Llei nous cossos propis de la institució,
integrats pel personal funcionari de carrera o interí, i se’n
regula el règim d’adscripció i integració.

Article 1
Creació dels grups de classificació dels cossos i les escales
del personal funcionari propi no lletrat del Consell
Consultiu i integracions

1. Es creen els següents cossos propis del Consell Consultiu:

a) Grup A

1r. Subgrup A1. Per a l’accés a aquest subgrup és necessari
disposar del títol universitari oficial de grau o les titulacions
equivalents, llevat dels supòsits en què una norma amb rang
de llei exigeixi un altre títol universitari oficial.

Pertanyen a aquest subgrup el cos superior i el cos
facultatiu superior, escala assessorament lingüístic,
documentació i publicacions.

El cos superior té les funcions de dur a terme activitats de
col·laboració tècnica amb el cos de lletrats i lletrades, per
a la preparació de les ponències, i de recerca de
documentació.

El cos facultatiu superior, escala assessorament lingüístic,
documentació i publicacions exerceix les funcions de
col·laborar en la preparació de les sessions plenàries, dels
dictàmens, de les publicacions i d’altra documentació; fer
la revisió lingüística i la traducció dels texts; participar en
l’elaboració dels texts i del material del lloc web del
Consell Consultiu, i dur a terme l’assessorament superior
propi de les funcions del cos.

2n. Subgrup A2. Per a l’accés a aquest subgrup és necessari
disposar del títol universitari oficial de grau o del títol de
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diplomatura universitària, enginyeria tècnica o arquitectura
tècnica o les titulacions equivalents.

Pertanyen a aquest subgrup el cos de gestió i el cos
facultatiu de grau mitjà.

Les funcions pròpies d’aquests cossos són efectuar les
tasques de gestió, execució, control i inspecció, i tramitar i
impulsar les tasques que el president o presidenta els
encomani, especialment en matèria de recursos humans, de
gestió econòmica i de contractació.

b) Grup B

Per a l’accés a aquest grup és necessari disposar del títol de
tècnic o tècnica superior.

Pertany a aquest grup el cos de personal tècnic de caràcter
facultatiu.

Corresponen a aquest grup les funcions tècniques per al
desenvolupament de les quals es requereixi una titulació de
tècnic superior, i també altres relacionades amb el
funcionament i les competències del Consell Consultiu que, per
la seva naturalesa, s’hagin d’assignar a aquest cos.

c) Grup C

1r. Subgrup C1. Per a l’accés a aquest subgrup és necessari
disposar del títol de batxiller o de tècnic.

Pertany a aquest subgrup el cos administratiu.

Les funcions pròpies del cos són dur a terme activitats
administratives en relació amb la correspondència, l’atenció
al públic, el registre de documentació, la classificació de
documents i fitxers, l’arxivament documental i electrònic,
la preparació de les sessions plenàries del Consell
Consultiu, el manteniment i l’actualització del lloc web, la
preparació de les memòries d’activitat i de la doctrina que
s’ha de publicar, després de la dissociació de les dades de
caràcter personal, i la col·laboració tècnica amb els lletrats
i les lletrades, així com d’altres relacionades amb el
funcionament i les competències del Consell Consultiu que,
per la seva naturalesa, no s’hagin assignat a altres cossos.

2n. Subgrup C2

Per a l’accés a aquest subgrup és necessari disposar del títol
de graduat en educació secundària obligatòria.

Pertany a aquest subgrup el cos auxiliar.

Corresponen al cos auxiliar activitats administratives en
relació amb la correspondència, l’atenció al públic, el
registre de documentació, la classificació de documents i
fitxers, l’arxivament documental i electrònic, la secretaria
del Ple, la preparació de les sessions plenàries del Consell
Consultiu, la preparació dels dictàmens després de les
sessions del Ple, amb la incorporació dels canvis que s’hi
han acordat, i les activitats protocol·làries dels membres del
Consell Consultiu, així com d’altres relacionades amb el
funcionament i les competències del Consell Consultiu que,
per la seva naturalesa, no s’hagin assignat a altres cossos.

d) Agrupacions professionals del personal funcionari propi del
Consell Consultiu

Es crea l’agrupació professional del personal funcionari
subaltern del Consell Consultiu. Per a l’accés a aquesta
agrupació professional no s’exigeix disposar de cap de les
titulacions previstes en el sistema educatiu.

Les funcions pròpies del cos són les d’informació, custòdia,
control i manteniment bàsic de material, mobiliari i
instal·lacions; transport; utilització de fotocopiadores;
repartiment de la correspondència i de la documentació
necessària per a les sessions plenàries del Consell
Consultiu; col·laboració en la preparació de les sessions
plenàries; informació i despatx; atenció al públic;
arxivament documental i electrònic; registre de
documentació; classificació de documents i fitxers, i també
d’altres relacionades amb el funcionament i les
competències del Consell Consultiu que, per la seva
naturalesa, no s’hagin assignat a altres cossos.

2. El personal funcionari de carrera que, a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, ocupa amb caràcter definitiu llocs de treball en
el Consell Consultiu es pot integrar en els cossos prevists en
l’apartat 1 d’aquest article que, per titulació, li correspon, a tots
els efectes i a partir de la data en què comenci a vigir aquesta
Llei. S’han de respectar, en tot cas, l’antiguitat i el nivell
inherents al seu lloc de treball.

3. El personal adscrit ha de mantenir les característiques
d’ocupació i d’adscripció, i també els drets retributius i les
funcions establertes per als llocs de treball d’origen, fins que
s’aprovi la relació de llocs de treball del Consell Consultiu i
s’estableixin les funcions específiques de cada lloc, sens
perjudici de la seva integració, si escau, en els cossos de nova
creació, d’acord amb el que estableix aquest article.

4. Per tal que sigui efectiva la integració, és necessari que el
funcionari o la funcionària interessat la sol·liciti al president de
la institució, el qual ha de dictar la resolució d’integració en el
cos i de nomenament que pertoqui, un cop que s’ha comprovat
el compliment dels requisits exigits legalment.

5. El personal funcionari que, a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, no ocupi amb caràcter definitiu llocs de treball en el
Consell Consultiu hi romandrà adscrit, i una vegada que s’hagi
aprovat la relació de llocs de treball podrà participar en els
procediments de provisió que s’aprovin.

Article 2
Accés als cossos propis

1. L’accés al cos de lletrats i lletrades del Consell Consultiu es
regeix per l’apartat 4 de la disposició addicional segona de la
Llei 5/2010.

2. L’accés a la resta de cossos propis del Consell Consultiu pot
ser:

a) Ordinari, de conformitat amb l’article 26.1 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb la superació dels
procediments selectius corresponents, que s’han de fer
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mitjançant el sistema d’oposició lliure o de concurs oposició
lliure.

Els llocs de treball dotats pressupostàriament que no puguin
ser coberts amb el personal existent en el Consell Consultiu
constitueixen l’oferta d’ocupació pública, la qual es pot cobrir
mitjançant els mecanismes extraordinaris que preveuen la Llei
3/2007, en matèria de nomenament de personal funcionari
interí, i el 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.

b) Accés extraordinari, mitjançant el sistema de mèrits, de
conformitat amb l’article 27 b de la Llei 3/2007, per mobilitat
interadministrativa. Aquesta possibilitat s’ha de preveure
expressament en la relació de llocs de treball del Consell
Consultiu.

3. Per a la gestió dels sistemes d’accés esmentats, el Consell
Consultiu pot sol·licitar el suport de l’Escola Balear
d’Administració Pública i de la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, competent en matèria de funció
pública.

Article 3
Situació administrativa del personal integrat

El personal funcionari que, d’acord amb les regles que
estableixen l’article 1 d’aquesta Llei i la disposició addicional
segona de la Llei 5/2010, s’integri en els cossos del Consell
Consultiu queda, pel que fa al seu cos d’origen, en la situació
administrativa que correspongui.

Article 4
Participació en procediments de provisió i promoció
convocats per l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

Una vegada aprovada la relació de llocs de treball del
Consell Consultiu, el personal adscrit pot participar en els
procediments de promoció interna, de provisió de llocs de
treball i d’ocupació que convoqui l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i no li seran
aplicables, durant les dues primeres convocatòries, les regles
relatives al període mínim de permanència.

Article 5
Representació sindical

La representació del personal propi del Consell Consultiu
es regeix per les normes del Text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre. Fins que es constitueixi la Mesa de
Negociació del Consell Consultiu, quan escaigui, o fins que es
triïn els delegats de personal que siguin procedents, també quan
escaigui, correspon a la Mesa Sectorial de Serveis Generals de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
la negociació de les condicions de treball del personal que
presti serveis en el Consell Consultiu.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del
Consell Consultiu de les Illes Balears

Es modifica l’article 28.1 de la Llei 5/2010, que queda
redactat de la manera següent:

"1. El personal al servei del Consell Consultiu està format
per:

a) Personal funcionari propi.

b) Personal de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de treball del
Consell Consultiu."

Disposició final segona
Modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Es modifica el primer paràgraf de la disposició addicional
segona de la Llei 3/2007, que queda redactat de la manera
següent:

"El personal al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que presta serveis
en el Consell Consultiu i en el Consell Econòmic i Social
depèn orgànicament del conseller competent en matèria de
funció pública i funcionalment dels presidents d’aquests
òrgans."

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de setembre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2017, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 13938/17 (complementat per
l'escrit RGE núm. 13973/17), del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears, per
introduir mesures de transparència.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 4/2011, DE 31 DE MARÇ, DE LA BONA

ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES
ILLES BALEARS, PER INTRODUIR MESURES DE

TRANSPARÈNCIA

Títol preliminar. Disposicions generals 

Títol I. Transparència i bona administració 
Capítol I. Accessibilitat i publicitat activa

Secció 1a. Accessibilitat i ciutadania 
Secció 1a bis. Arxius i registres
Secció 1a ter. Exercici del dret a la informació pública
Secció 1a quater. Reutilització de la informació pública
Secció 1a quinquies: Règim de reclamacions
Secció 2a. Administració electrònica 
Secció 3a. Simplificació administrativa 

Capítol II. Transparència en l'activitat pública. Govern
obert 
Capítol III. Sistema de gestió i qualitat d'organització i
serveis públics 

Secció 1a. Sistema de gestió en organitzacions 
Secció 2a. Avaluació dels òrgans i serveis 
Secció 3a. Compromisos de servei i cartes 
Secció 4a. Reconeixements 

Títol II. Bon govern 
Capítol I. Lideratge ètic i integrador 

Secció1a. Principi de bon governo 
Secció 2a. Conflicte d'interessos 

Capítol II. Transparència i acció de govern 
Secció 1a. Transparència política 
Secció 2a. Formes de gestió, marc regulador i
responsabilitat social 
Secció 3a. Avaluació de polítiques públiques 

Títol III. Governança de la transparència, avaluació i integritat
públiques

Títol IV. Règim sancionador

I

La Constitució Espanyola de 1978 garanteix en els seus
articles 23 i 105.b el dret dels ciutadans a la participació en els
assumptes públics i a l'accés als arxius i registres
administratius. Una apreciable producció normativa i
jurisprudencial ha donat contingut a aquests drets i els ha
desenvolupat.

Els pactes i acords de dret internacional subscrits per
Espanya tampoc no són aliens al reconeixement actiu d'aquests
drets: en concret l'article 10 del Conveni Europeu de Drets
Humans empara "la llibertat de rebre o de comunicar
informacions o idees". Així mateix es recull el dret de
participació ciutadana a l'article 21.1 de la Declaració
Universal de Drets Humans, i a l'article 25.a del Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics.

La Unió Europea, en diferents moments, ha adoptat
directives, d'abast sectorial, que han estat traslladades a
l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 27/2006, de 18

de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació,
de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi
ambient; i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre
reutilització de la informació del sector públic.

El 10 de desembre de 2013 es va publicar en el Boletín
Oficial del Estado la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que
entrà en vigor just un any més tard. Aquesta llei assenta les
bases en tot el territori espanyol en la forma d'actuar de
l'administració en matèria de transparència, publicitat i bon
govern, i afirma, a la primera frase de la seva exposició de
motius, que: "La transparència, l'accés a la informació pública
i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de
tota acció política".

Així, es van anar succeint diferents reformes a totes les
comunitats autònomes, adaptant la legislació existent en les
seves autonomies a les bases esmentades, que s'han anat adaptat
a les necessitats i exigències de la societat, que està cada
vegada més informada i vol, com és natural, portar un millor
control sobre els assumptes que l'afecten o la poden afectar,
així com de l'activitat pública.

Pel que fa a les Illes Balears, el 30 d'abril de 2011 es va
publicar en el Boletín Oficial del Estado la Llei 4/2011, de 31
de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears. Aquesta llei va suposar un fort avanç en el compliment
dels articles 13, 14 i 15 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears pel que fa als drets, als deures i a les llibertats
reconeguts als ciutadans de les Illes Balears i, en concret, pel
que fa a les relacions amb les administracions públiques. Però
aquesta normativa és anterior a la llei estatal bàsica, i des de
llavors no s'ha adaptat apropiadament a l'establert en aquest
marc legislatiu.

A més, malgrat l'aprovació d'aquesta llei, les Illes Balears
han estat escenari d'alguns dels casos més vergonyosos
relacionats amb la corrupció política. És per això que qualsevol
mesura encaminada a eradicar aquesta corrupció es fa
imprescindible en la societat balear actual.

Per tot l'anterior aquesta llei incrementa i reforça la
transparència en l'activitat pública, reconeix i garanteix l'accés
a la informació i estableix les obligacions de bon govern que
han de complir els responsables públics, així com les
conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment. A
pesar que ja existia dins de l'ordenament una normativa
sectorial que obligava a la transparència, queda clar que
aquesta regulació resulta insuficient en l'actualitat i no satisfà
les exigències socials i polítiques del moment.

II
Aquesta llei regula, d'una banda, l'obligació d'informar i la

publicitat de l'acció pública i, per una altra, el dret d'accés a la
informació pública. La publicitat activa respon a l'obligació  de
l'administració pública de proporcionar i difondre -
constantment i de forma veraç- tota la informació de major
rellevància, sense que ningú no ho sol·liciti. En canvi, el dret
d'accés a la informació pública abasta la possibilitat d'accés de
qualsevol ciutadà o ciutadana -mitjançant sol·licitud prèvia- a
la informació pública, sense més limitacions que les que
preveuen les lleis. La publicitat activa està al servei de la
transparència en l'activitat pública. Els ciutadans no tenen per
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què preocupar-se de sol·licitar certa informació, sinó que
l'administració pública els l'ofereix a través dels diferents
canals existents i, fonamentalment, a través d'internet. El dret
de lliure accés a la informació té una configuració diferent,
perquè es tracta de conèixer no la informació que
l'administració ha fet pública per ella mateixa i que té el deure
de fer pública, sinó a qualsevol altra, sempre que tal accés no
estigui limitat; per això es regulen amb detall tals supòsits. En
ocasions, serà necessari realitzar un exercici de ponderació dels
interessos en joc i justificar l'interès superior en la publicitat de
la informació. En ocasions només serà possible l'accés parcial
a la informació i, en altres, la protecció de les dades personals
impedirà l'accés; per això es regulen amb detall totes aquestes
qüestions, tenint en compte la ponderació dels altres drets que
hi puguin concórrer.

III

Pel que fa a les novetats d'aquesta llei, s'introdueixen
millores en tots els títols. 

Respecte del títol preliminar, s'afegeix com un títol nou, s'hi
fa un desenvolupament coherent amb la normativa bàsica i s'hi
estableixen els objectius i subjectes obligats per aquesta llei a
cadascuna de les matèries objecte de regulació. També s'hi
estableix com a objectiu una adaptació tecnològica de
l'administració com a conseqüència de l'estat de la tècnica, així
com de l'aprovació i la publicació de les lleis bàsiques 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic.

El títol I és el que porta el pes més gran de la nova
regulació i és aplicable a totes les administracions d'àmbit
autonòmic o local. Queda dividit en tres capítols: el
d'accessibilitat i publicitat activa, el de transparència en
l'activitat pública, govern obert i sistema de gestió, i el de
qualitat d'organització i serveis públics. El primer capítol, al
seu torn, queda subdividit en set seccions en afegir-se'n quatre
noves, introduint la regulació del procediment d'accés a la
informació pública i adaptant la legislació a les novetats
tecnològiques que resulten d'obligat compliment dins del marc
bàsic estatal. Es fa especial èmfasi en la transparència en els
procediments de contractació i de subvenció,  i s'amplia en gran
manera la documentació que ha de ser objecte de transparència.

Pel que fa al títol II, relatiu al bon govern, es realitza una
modificació molt important, que té a veure amb la necessitat
que qualsevol càrrec públic realitzi dues declaracions: una
pública del conjunt dels seus béns i rendes (incloses totes les
operacions realitzades a través de testaferro) que haurà de
constar al portal de transparència de l'administració de la qual
depengui el seu lloc de treball; i una altra, de caràcter
confidencial, que abasta l'anterior a més d'especificar el règim
econòmic matrimonial, si escau, i/o la necessitat d'aportar un
certificat històric de convivència, així com fer una declaració
de qui són els seus familiars fins al segon grau de
consanguinitat. Els canvis són necessaris  després dels casos de
corrupció política que ha sofert Balears i que han esquitxat,
algunes vegades, familiars directes de dits alts càrrecs. Aquesta
segona declaració quedarà sota guarda i custòdia de l'Agència
Independent de Transparència i serà regulada d'acord amb la
llei de protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades

solament seran transmeses al Ministeri de Justícia en casos
taxats, per ordre policial o judicial, segons la legislació vigent.

Igualment en aquest títol s'obliga l'administració a publicar
a través del portal de transparència un organigrama clar de tots
els alts càrrecs, del personal eventual i del personal de lliure
designació, amb indicació de tots els conceptes retributius que
perceben, així com una còpia dels currículums. Així mateix
s'obliga a revisar el Codi Ètic perquè inclogui les modificacions
previstes en aquesta llei, i s'obre la porta per tal que les entitats
locals que ho estimin convenient puguin acollir-se als principis
recollits en aquest títol.

El títol III d'aquesta llei modifica tot el referit a l'antiga
Oficina d'Avaluació Pública, les funcions efectives de la qual
són realitzades a través de la Conselleria de Presidència, i la
transforma en l'Agència de la Transparència, Avaluació i
Integritat de la Gestió Pública, que serà independent en la seva
gestió i en l'elecció dels seus membres.

Aquesta agència serà l'encarregada de, entre altres funcions,
fomentar i avaluar el grau de  transparència de les diferents
administracions, tramitar les reclamacions sobre transparència,
coordinar i homogeneïtzar les avaluacions públiques sobre
transparència i bon govern, vetllar pel compliment de la
transparència dels alts càrrecs pel que fa a les seves
declaracions, guardar les declaracions privades, instruir el
procediment i imposar sancions pel que fa a les infraccions
sobre transparència. S'estableix, així mateix, l'organigrama
bàsic d'aquesta agència, i la forma d'elecció dels membres.

S'introdueix un nou títol IV sobre el règim sancionador,
l'aplicació del qual competeix a l'Agència de la Transparència,
Avaluació i Integritat de la Gestió Pública. En aquest règim es
distingeixen les infraccions de caràcter disciplinari comeses per
personal al servei de les administracions públiques, les comeses
per altres entitats i per persones obligades a subministrar
informació, totes elles graduades en sancions lleus, greus i molt
greus. Així mateix s'estableixen sancions per a cada tipologia
i graduació.

La llei conclou amb les disposicions transitòries, que
preveuen una partida pressupostària per a l'Agència,  recollida
als següents pressupostos generals aprovats a partir de l'entrada
en vigor de la llei i fixen un termini de posada en marxa de sis
mesos. És a dir les partides pressupostàries destinades als
serveis de la direcció general encarregada efectivament de la
matèria pròpia de l'Oficina d'Avaluació hauran de destinar-se
a la posada en marxa de l'Agència. A més, fins a la posada en
marxa de l'Agència, la conselleria competent en matèria de
Transparència serà la que assumeixi les funcions corresponents
a l'Agència. 

D'altra banda també, i com a novetat, s'estableix
l'obligatorietat d'incloure als següents pressupostos generals de
la comunitat autònoma una partida equivalent al recaptat en
l'exercici anterior per sancions destinades a la millora de la
transparència en l'administració.

En definitiva, es tracta d'una llei que té com a objectiu últim
millorar la democràcia i el gaudi i la garantia dels drets dels
ciutadans, mitjançant l'increment de la transparència, així com
els controls de la gestió pública.
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Article únic

Es modifiquen els següents articles de la Llei de bon govern
i bona administració:

1. Es crea un nou títol preliminar que conté l'article 1 i l'article
2 (antic article 3).

2. L'article 1 de la Llei 4/2011, de 31 de març, queda redactat
de la següent manera:

"Article 1
Objecte

És objecte d'aquesta llei:

1. Regular i garantir, en l'àmbit de les Illes Balears, el
principi de transparència i el dret al lliure accés a la
informació pública de forma senzilla i clara, entès com el
dret de la ciutadania a obtenir, rebre i disposar d'una
informació adequada i veraç sobre l'activitat de rellevància
pública, com a base de la llibertat d'opinar, expressar,
decidir i participar en els processos públics.

2. Establir les regles i els instruments que facin possible que
el Govern i la resta de subjectes als quals els és aplicable
aquesta llei, actuïn de conformitat amb les exigències de
transparència en la gestió, bona administració, bon govern
i la rendició de comptes, amb els objectius de la millora
contínua de la qualitat de les organitzacions, la classificació
i maneig de la informació pública, així com dels serveis
públics que es presten a la ciutadania, i de la qualitat
democràtica, perquè els ciutadans siguin, realment, els
actors protagonistes de la democràcia.

3. Promoure i fomentar la participació ciutadana en els
assumptes públics, de forma individual o col·lectiva, i
regular les relacions de les institucions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears amb la ciutadania i amb
organitzacions i entitats de la societat civil de les Illes
Balears."

3. Es modifica l'article 3 de la Llei 4/2011, de 31 de març, que
passa a ser el nou article 2 i es divideix en dos apartats. En el
primer es manté la mateixa numeració a excepció de les lletres
c) i d), que es modifiquen, i s'afegeixen dos subapartats nous a
l'apartat 1: q) i r).També s'hi afegeix un apartat 2. L'article
queda redactat de la següent manera:

"Article 2
Principis informadors

1. Són principis que informen aquesta llei:
(...)
c) Informació administrativa: els ciutadans tenen dret a

obtenir, rebre i disposar de tota la informació de rellevància
pública d'una manera fàcil, comprensible i en un format
utilitzable. Els ciutadans tenen, en particular, el dret a
accedir a arxius i registres, així com a emplenar tràmits
utilitzant mitjans electrònics. Igualment, tenen dret a rebre
informació per mitjans electrònics. 

d) Transparència: L'exercici de la gestió pública ha de
fonamentar-se en l'accessibilitat de la informació i en

l'excepcionalitat de les restriccions que només podran
basar-se en l'especial protecció d'altres drets

(...)
q) Principi de modernització i neutralitat tecnològica:

L'impuls de l'ocupació de les noves tecnologies amb
l'objectiu de dissenyar processos més eficients i propers als
ciutadans mitjançant l'adopció d'estàndards tecnològics
oberts i neutrals.

r) Principi de reutilització de la informació: la
informació es publicarà i es difondrà en formats que en
possibilitin i n'afavoreixin la reutilització, com a forma de
creació de valor afegit.

2. Amb la finalitat de garantir la difusió i la transparència
d'una informació pública objectiva, veraç i actualitzada, els
subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei
adoptaran polítiques de gestió integral de la informació, tant
en suport analògic com electrònic, i dissenyaran i
implementaran els sistemes i les mesures tècniques i
organitzatives necessàries que garanteixin la
interoperabilitat, la seguretat, la integritat, la conservació i
l'accessibilitat de la informació, així com la integració de
conjunts de dades.  

Aquest sistema integral facilitarà a les persones
l'accessibilitat a la informació pública necessària a fi de
promoure una participació informada en els assumptes
públics."

4. Es modifica el títol I de la Llei 4/2011, de 31 de març, que
passa a tenir la següent redacció: 

“Títol I. Transparència i bona administració”

5. Es modifica l'article 2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, que
passa a ser el nou article 3 i queda redactat de la següent
manera:

"Article 3
Àmbit subjectiu d'aplicació

1. Les disposicions d'aquest títol s'aplicaran:  
a) A l'Administració de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, en els termes de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, així com a tots els ens que
integren el sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en els termes de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) A les entitats que integren l'administració local, així
com a les que en depenen. 

c) A les universitats públiques d'àmbit de la comunitat
autònoma, així com als ens i a les entitats de dret públic
vinculades a aquestes i subjectes a dret administratiu.

d) Les entitats de dret privat vinculades a les
universitats, hi quedaran compreses en els termes que
s'estableixi en la legislació de desenvolupament.

e) A les corporacions de dret públic, la demarcació de
les quals estigui compresa en el territori de la comunitat
autònoma, quant a les seves activitats subjectes a dret
administratiu.  

f) Al Parlament de les Illes Balears, al Síndic de
Greuges, a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
al Consell Econòmic i Social, al Consell Consultiu de les
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Illes Balears, a l'Oficina Anticorrupció, a l'Agència de la
Transparència, Avaluació i Integritat de la Gestió Pública
i a qualsevol altra institució estatutària anàloga que es pugui
crear en el futur, en relació amb la seva activitat
administrativa i pressupostària. 

g) A les associacions constituïdes per les
administracions, els organismes i les entitats prevists en
aquest article. S'hi inclouen els òrgans de cooperació creats
a partir de conferències sectorials, en la mesura en què, per
la seva peculiar naturalesa i per mancar d'una estructura
administrativa pròpia, els resultin aplicables les
disposicions d'aquest títol. En aquests casos, el compliment
de les obligacions derivades de la present llei serà dut a
terme per l'administració que ostenti la secretaria de l'òrgan
de cooperació.

2. A l'efecte del previst en aquest títol, s'entenen per
administracions públiques les entitats i els organismes
inclosos a les lletres a) i b) de l'apartat anterior."

6. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el 3
bis, amb el següent contingut:

"Article 3 bis
Altres subjectes obligats

1. Hauran de complir les obligacions de transparència en
relació amb la publicitat activa, en els termes de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern, i d'aquesta llei, en
desenvolupament d'aquella: 

a) Els partits polítics, les organitzacions sindicals i les
organitzacions empresarials. 

b) Les entitats privades que percebin durant el període
d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia
superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40% del total
dels seus ingressos anuals tinguin caràcter d'ajuda o
subvenció pública, sempre que aconsegueixin com a mínim
la quantitat de 5.000 euros. Així mateix també estaran
obligades en els mateixos termes aquelles empreses el
percentatge de facturació de les quals sigui, almenys, el
40% del total dels seus ingressos obtinguts a través de
l'adjudicació de contractes amb qualsevol subjecte dels
compresos en l'article 2 d'aquesta llei.  

2. Sense perjudici de l'indicat a l'apartat anterior, qualsevol
persona jurídica privada que percebi, durant el període d'un
any, ajudes o subvencions o cobrament de factures, de
l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat
enumerada a l'article 3 d'aquesta llei, per import, en suma
total, igual o superior a 10.000 euros, n'haurà de donar
adequada publicitat, indicant almenys l'entitat pública
concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la
inversió o l'actuació subvencionat. La difusió d'aquesta
informació es realitzarà preferentment a través de les
corresponents pàgines web. En cas que no disposin de
pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir
amb aquesta obligació a través del portal que posi a la seva
disposició la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

3. Les persones físiques que desenvolupin activitats
econòmiques o professionals per les quals hagin percebut,
durant el període d'un any, ajudes, subvencions o cobrament
de factures per part de l'administració autonòmica o de

qualsevol altra entitat enumerada a l'article 3 d'aquesta llei,
per import, en suma total, igual o superior a 10.000 euros,
hauran de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del
finançament de l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de
subvenció en les condicions que s'estableixin a les bases
reguladores, als convenis o als instruments que regulin la
concessió. 

4. Les entitats privades o persones jurídiques que prestin
serveis públics estan subjectes a les obligacions de
transparència en els termes establerts en les normes
reguladores dels concerts i altres formes de participació o
gestió, o en els plecs o documents contractuals anàlegs que
corresponguin. 

5. Les persones físiques o jurídiques diferents de les
referides als articles anteriors que prestin serveis públics o
exerceixin funcions delegades de control o un altre tipus de
funcions administratives, estaran obligades a subministrar
a l'administració, l'organisme o l'entitat dels previstos a
l'article 3.1 d'aquesta llei al que es trobin vinculades, previ
requeriment, tota la informació necessària per al
compliment per aquells de les obligacions previstes en
aquesta llei."

7. Es modifiquen els apartats 1, 3, 4 i 5 de l'article 4 de la Llei
4/2011, de 31 de març, que queden redactats de la següent
manera: 

"1. Els subjectes compresos en les lletres a), b i c) de
l'article 3 d'aquesta llei han de garantir a qualsevol ciutadà
a títol individual o en representació, el dret a la informació
administrativa, sense més limitacions que les previstes a la
llei. Les sol·licituds d'informació no serà necessari que
siguin motivades ni que invoquin cap llei que l'empari.

2. (...)

3. Els subjectes compresos a l'article 3 d'aquesta llei
disposaran dels mitjans electrònics més adequats per
facilitar l'exercici del dret a la informació, conformement
amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú, en tot el referent a l'accés electrònic.

4. Els subjectes compresos a les lletres a), b) i c) de l'article
3 d'aquesta llei elaboraran i publicaran, preferiblement, per
mitjans electrònics, informes o memòries anuals que
recullin l'activitat que desenvolupen i els resultats de la seva
gestió. La difusió es durà a terme, com a mínim, a les seves
pàgines web i al Portal de Transparència regulat en aquesta
llei.

5. Les limitacions del dret d'accés i informació pública i la
regulació de l'accés a dades de caràcter personal, es regiran
per l'establert als articles 14 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern."

8. S'afegeix un article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el 4 bis,
que passa a tenir el contingut de l'antic article 6. És a dir,
únicament es canvia l'ordre.
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"Article 4 bis
Participació ciutadana

1. Amb la finalitat de promoure i garantir la participació
ciutadana, l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears:

a) Fomentarà la participació, individual o col·lectiva, en
la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat
autònoma i promourà la participació en els assumptes
públics, especialment en relació amb la tramitació de noves
lleis i en l'avaluació de les polítiques públiques. En aquest
sentit, els projectes de llei han d'incloure un procés
participatiu o de consulta, i cada avaluació de les polítiques
públiques portarà associada una acció d'escolta de la veu de
la ciutadania. En cas d'impossibilitat de dur a terme aquest
procés es motivarà justificadament.

b) Enfortirà el teixit associatiu i la societat civil,
impulsarà la generació de la cultura i dels hàbits
participatius entre la ciutadania i afavorirà la reflexió
col·lectiva sobre els assumptes que siguin objecte dels
processos participatius, sempre garantint la pluralitat, el
rigor, la transparència informativa i la veracitat.

c) Promourà el diàleg social com a factor de cohesió
social i de progrés econòmic i el foment de
l'associacionisme, del voluntariat i de la participació social.

d) Establirà vies de relació directa amb la ciutadania
que, amb el subministrament previ de la informació veraç
i suficient que es consideri, proporcionin informació amb la
finalitat d'adequar el disseny de les polítiques públiques a
les demandes i inquietuds de la ciutadania.

i) Afavorirà els mecanismes de participació i de cultura
democràtica, entre d'altres, mitjançant les noves
tecnologies, i treballarà per implementar progressivament
processos de participació a través de mitjans electrònics.

f) Promourà la confecció d'uns pressupostos
participatius, és a dir, la possibilitat que la ciutadania opini
sobre l'ordre de prioritats en el capítol d'inversions
mitjançant mecanismes de democràcia directa estructurats
degudament o altres processos o instruments participatius.
En aquest sentit i com a mínim, es donarà publicitat via
electrònica de l'avantprojecte d'inversions del pressupost,
perquè la ciutadania pugui fer efectiva aquesta participació
directa en un termini concret.

2. La ciutadania té dret a ser consultada de manera
periòdica i regular sobre el seu grau de satisfacció respecte
dels serveis públics. Amb la finalitat de complir aquest dret
es fomentarà l'ús d'instruments adequats, com les enquestes,
els sondejos o els pannells ciutadans. Els resultats
d'aquestes consultes s'han de publicar a la pàgina web de
l'administració."

9. Es crea una nova secció a la Llei 4/2011, de 31 de març, la
1a bis, amb el nom "Secció 1a bis. Arxius i registres", dins del
capítol I del títol I, i que comprèn els articles 5 i 5 bis.

10. Es modifica l'article 5 de la Llei 4/2011, de 31 de març, que
passa a tenir el següent contingut:

"En relació amb a l'accés de la ciutadania als arxius i
registres, els subjectes compresos a les lletres a), b) i c) de
l'article 3 d'aquesta llei han de fer públiques a les seves pàgines
web o als seus portals de transparència, o en ambdós, en un
apartat específic, les condicions d'accés al conjunt d'arxius i

registres. Aquestes condicions es basaran en el que es disposa
a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú.

11. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
5 bis, que queda inclòs a la secció 1a bis, amb el següent
contingut:

"Article 5 bis
Accés parcial

Si la informació sol·licitada està afectada parcialment
per alguna de les limitacions previstes a l'article 4.5
d'aquesta llei, se'n facilitarà, sempre que sigui possible,
l'accés parcial, ometent la part afectada per la limitació, tret
que d'això resulti una informació distorsionada, equívoca o
mancada de sentit. En tot cas, haurà d'indicar-se al
sol·licitant quina part de la informació ha estat omesa, així
com el motiu de l'omissió."

12. Es crea una nova secció a la Llei 4/2011, de 31 de març, la
1a ter, amb el nom "Secció 1a ter. Exercici del dret d'accés a la
informació pública", dins del capítol I del títol I, que inclou de
l'article 5  ter a l'article 5 septies.

13. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
5 ter, que queda inclòs a la secció 1a ter, i té el següent
contingut:

"Article 5 ter
Sol·licitud d'accés a la informació pública 

1. Els ciutadans podran sol·licitar informació que no es
trobi publicada en les plataformes digitals. La sol·licitud
d'aquesta informació es realitzarà a través de les eines
establertes per a això i, preferentment, per via electrònica. 

2. La sol·licitud haurà de dirigir-se, en l'àmbit de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, a la secretaria general de la conselleria competent.
En qualsevol altre cas, haurà de dirigir-se a l'entitat
corresponent. La sol·licitud haurà d'incloure el contingut
següent: 

a) La identitat de la persona sol·licitant sense que sigui
requisit l'acreditació mitjançant certificació electrònica en
cas que la tramitació sigui per vies telemàtiques.

b) La informació que se sol·licita. 
c) L'adreça de contacte, preferentment electrònica, a

l'efecte de comunicacions. 
d) Si el sol·licitant és persona física, la modalitat que es

prefereixi per accedir a la informació sol·licitada. Serà
obligatòriament per via electrònica per al cas en què el
sol·licitant sigui una persona jurídica, un representant legal,
una gestoria o similar. 

3. La persona sol·licitant podrà exposar els motius pels
quals sol·licita la informació, que podran ser tinguts en
compte quan es dicti la resolució. No obstant això, no serà
un requisit per a la tramitació ni per a la resolució la
motivació o no de la sol·licitud.

4. Si la sol·licitud estigués formulada de manera imprecisa
o confusa, es requerirà al sol·licitant perquè, en el termini



6248 BOPIB núm. 115 - 27 d'octubre de 2017

de deu dies hàbils la concreti, indicant-li que, en cas de no
fer-ho, se'l tindrà per desistit. També se l'informarà de la
suspensió, mentrestant, del termini per resoldre.

5. Si les sol·licituds es refereixen a informació que afecti
els drets o interessos de tercers, l'òrgan encarregat de
resoldre donarà trasllat a les persones afectades perquè, en
el termini de quinze dies hàbils, puguin presentar les
al·legacions que estimin pertinents. El sol·licitant,
mentrestant, serà informat d'aquesta circumstància, així com
de la suspensió del termini per resoldre."

14. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
5 quater, que queda inclòs en la secció 1a ter, amb el següent
contingut:

"Article 5 quater
Causes d'inadmissió de la sol·licitud

Les causes d'inadmissió de les sol·licituds són les
previstes a l'article 18 de la Llei 19/2013, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern. A més, es
tindran en compte les regles següents:  

a) Si la informació està en fase d'elaboració o
publicació, s'informarà el sol·licitant del centre directiu
responsable del termini previst perquè es difongui o estigui
disponible. 

b)  Per reelaboració no s'entendrà un tractament
informàtic habitual o corrent.  

c) Els informes preceptius no podran ser considerats
com de caràcter auxiliar o de suport."

 
15. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
5 quinquies, que queda inclòs a la secció 1a ter, amb el següent
contingut:

"Article 5 quinquies
Resolució

1. Les sol·licituds d'accés a informació pública hauran de
resoldre's i notificar-se al sol·licitant i als tercers afectats
que així ho hagin sol·licitat en el termini màxim d'un mes
des de la presentació de la sol·licitud, en els termes de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

2. En el cas que el volum o la complexitat de la informació
sol·licitada ho requereixi, el termini per resoldre es podrà
prorrogar per un altre mes més, en aquest cas prèviament es
notificarà al sol·licitant.

3. Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que
s'hagi dictat i notificat resolució, la sol·licitud s'entendrà
estimada. L'òrgan competent quedarà obligat a proporcionar
la informació sol·licitada, excepte aquella que pogués
entrar en conflicte evident amb altres drets protegits, o la
denegació total o parcial dels quals vingués expressament
imposada en una llei. En tals casos la informació serà
dissociada i es retrà compte motivadament d'aquesta
circumstància.  

4. Seran motivades les resolucions que deneguin l'accés, les
que concedeixin l'accés parcial o a través d'una modalitat

diferent a la sol·licitada, i les que permetin l'accés quan hi
hagi hagut oposició d'un tercer.  

5. En l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, les resolucions dictades posen fi a la via
administrativa i es poden recórrer davant la jurisdicció
contenciosa administrativa. No obstant això, amb caràcter
potestatiu. podrà interposar-se una reclamació en els termes
previstos a l'article 5 undecies d'aquesta llei contra les
resolucions dictades per les entitats previstes a l'article
3.1.c, només cabrà la interposició de recurs contenciós
administratiu."

16. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
5 sexies, que queda inclòs a la secció 1a ter, amb el següent
contingut.

"Article 5 sexies
Òrgans competents per a la resolució del procediment de
sol·licitud d'accés a la informació pública

1. En l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears seran competents per a la resolució del
procediment, els titulars dels centres directius responsables
funcionals de la informació sol·licitada.  

2. En la resta dels subjectes de l'article 3 d'aquesta llei,
seran competents els òrgans que determinin els seus estatuts
o normes de funcionament; en defecte d'això, serà
competent l'òrgan màxim amb funcions executives."

17. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
5 septies, que queda inclòs a la secció 1a ter, amb el següent
contingut:

"Article 5 septies
Formalització d'accés

La formalització de l'accés a la informació es produirà
en els termes de l'article 22 de la Llei 19/2013, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern."

18. S'afegeix una nova secció a la Llei 4/2011, de 31 de març,
la 1a quater, amb el nom "Secció 1a quater. Reutilització de la
informació pública", dins del capítol I del títol I, i que comprèn
de l'article 5 octies a l'article 5 undecies.

19. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
5 octies, que queda inclòs a la secció 1a quater, amb el següent
contingut:

"Article 5 octies
Reutilització de la informació pública

1. Els subjectes compresos a l'article 3 difondran, en els
termes previstos en aquesta llei, la informació pública a fi
de facilitar i promoure la seva reutilització, propiciant la
seva lliure disposició pels ciutadans, les institucions
acadèmiques, les empreses i els altres agents per a la
creació de valor mitjançant nous productes i serveis, sempre
que es respectin els límits establerts a l'ordenament jurídic
i que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa.
La posada a la disposició de la informació pública per a la
seva reutilització es realitzarà per mitjans electrònics i
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només se sotmetrà als límits establerts a la normativa sobre
reutilització de la informació pública. Les dades
contingudes a la informació pública se subministraran, amb
caràcter general, sense sotmetre's a cap llicència prèvia o
condició específica per facilitar la seva reutilització.
Queden inclosos específicament tots els avantprojectes de
normativa que es presentin en el tràmit d'informació pública
i tots els projectes de llei que la comunitat autònoma de les
Illes Balears traslladi al Parlament de les Illes Balears, a fi
de poder realitzar cerques de paraules dins dels documents
en format text enviats, format que el Parlament haurà de
mantenir. 

2. Reglamentàriament, es regularan les condicions de la
reutilització i es garantirà que el contingut de la informació
no sigui alterat ni se'n desnaturalitzi el sentit i que se citin
la font i la data de l'última actualització."

20. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
5 nonies, que queda inclòs en la secció 1a quater, amb el
següent contingut:

"Article 5 nonies
Informació estadística

La informació econòmica i estadística que estigui en
poder de les administracions públiques, la difusió pública
de la qual sigui rellevant, es publicarà de manera periòdica
i previsible, en format accessible i reutilitzable."

21. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
5 decies, que queda inclòs en la secció 1a quater, amb el
següent contingut:

"Article 5 decies
Informació producte de la recerca científica i tècnica

Els subjectes compresos a l'article 3 d'aquesta llei
fomentaran l'accessibilitat en format reutilitzable i de forma
gratuïta de les dades obtingudes en projectes de recerca
finançats majoritàriament amb fons públics."

22. S'afegeix una nova secció a la Llei 4/2011, de 31 de març,
la 1a quinquies, amb el nom "Secció 1a quinquies. Règim de
reclamacions", dins del capítol I del títol I, i que comprèn
l'article 5 undecies.

23. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
5 undecies, dins de la secció 1a quinquies, amb el següent
contingut:

"Article 5 undecies
Reclamacions contra les resolucions

1. Les persones interessades podran interposar una
reclamació enfront de les resolucions de les sol·licituds
d'accés a la informació davant l'Agència de la
Transparència, Avaluació i Integritat de la Gestió Pública,
amb caràcter potestatiu, previ a la seva impugnació davant
la jurisdicció contenciosa administrativa.  

2. Aquesta reclamació es regirà per l'establert en aquesta
llei i per la seva normativa de desenvolupament, i,

subsidiàriament, per la Llei 19/2013, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

3. Aquesta reclamació té caràcter substitutiu dels recursos
administratius d'acord amb el previst als articles 112 i
següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de  procediment
administratiu comú.  

4. Les resolucions de les reclamacions adoptades per
l'Agència de la Transparència, Avaluació i Integritat de la
Gestió Pública es publicaran a la pàgina web de la
institució, prèvia dissociació de les dades de caràcter
personal i una vegada s'hagin notificat a les persones
interessades."

24. Es modifiquen els punts 1, 2 i 4 de l'article 7 de la secció 2a
del capítol I del títol I de la Llei 4/2011, de 31 de març, que
passa a tenir el següent contingut:

"1. Es reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per mitjans electrònics, en els termes i d'acord amb
els principis que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú. La relació complirà amb
les garanties de disponibilitat, accés, integritat, autenticitat,
confidencialitat, traçabilitat i conservació de les dades, així
com de comunicació de la informació i els serveis que
gestiona en l'àmbit de les seves competències.

2. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears actuarà conformement amb el que es disposa a la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú, així com a la normativa que la desenvolupi,
prioritzant l'ús de mitjans electrònics en les seves relacions
amb les persones físiques. La utilització dels mitjans
electrònics no ha d'implicar, en cap cas, una minva dels
drets ciutadans, com tampoc restriccions o discriminacions
de qualsevol naturalesa, en relació amb l'accés als serveis
públics.

3. (…)

4. Conformement amb l'establert a l'article 16 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú,
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears regularà reglamentàriament el seu registre
electrònic general, així com també la seva seu electrònica,
que és l'adreça electrònica disponible per a la ciutadania a
través de xarxes de telecomunicacions, de la qual té
encomanades la titularitat, la gestió i l'administració. Es
crearà una comissió, que es regularà reglamentàriament,
com a òrgan de coordinació i d'enllaç entre els òrgans i els
organismes amb responsabilitat sobre la seu electrònica,
respecte de continguts, disseny i qüestions tècniques de la
seu. Aquesta comissió estarà formada, com a mínim, pels
directors i/o les directores generals competents en matèria
de tecnologia i comunicacions, en matèria de qualitat dels
serveis i en matèria de comunicació.

5. (…)"

25. Es modifica l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 4/2011, de 31
de març, que queda redactat de la següent manera:
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"1. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears regularà reglamentàriament el registre electrònic
general, que ha de permetre als ciutadans presentar per
mitjans electrònics les seves sol·licituds, escrits i
comunicacions."

26. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei
4/2011, de 31 de març, i s'afegeix un apartat 3, que queden
redactats de la següent manera:

"1. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears promourà la generalització de l'expedient electrònic
entre persones físiques, com a alternativa a l'expedient en
paper, en els termes que estableixen la legislació bàsica i la
normativa autonòmica que la desplegui.

2. En l'ordenació, els expedients electrònics respectaran els
principis d'integritat, accessibilitat, interconnexió i
compatibilitat amb altres documents, expedients, seients
registrals o arxius electrònics amb origen o destinació a
altres administracions públiques.

3. Les administracions de l'article 3 d'aquesta llei hauran de
fer pública i mantenir actualitzada una relació de les
oficines a les seves seus electròniques, en les quals es
prestarà assistència per a la presentació electrònica de
documents."

27. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 10 de la Llei
4/2011, de 31 de març, que queden redactats de la següent
manera:

"2. Es garantirà la seguretat, la integritat, l'autenticitat, la
confidencialitat, la qualitat, la protecció de dades i la
consulta dels documents electrònics amb independència del
temps transcorregut des de la seva emissió. La conservació
dels documents que s'hagin emmagatzemat i dipositat en
arxius i dipòsits electrònics garantirà l'accés des de
diferents aplicacions. L'eliminació d'aquests documents
haurà de ser autoritzada d'acord al que es disposa a la
normativa aplicable.

3. En tot accés a un arxiu o dipòsit electrònic s'assegurarà
la identitat dels usuaris i el control per part del personal de
l'Administració, així com el compliment de les garanties
previstes en la legislació sobre protecció de dades."

28. Es modifica l'article 11 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que queda redactat de la següent manera:

"1. Els òrgans col·legiats de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, fins i tot, els integrats per
representants d'altres òrgans i entitats dependents,
utilitzaran exclusivament mitjans electrònics per al seu
funcionament. Quan es donés alguna circumstància per la
qual no es pogués utilitzar en algun moment concret els
mitjans electrònics, es farà constar tal circumstància en
l'acta o l'informe pertinent i es traspassarà a format
electrònic tan aviat com sigui possible, inclòs aquest
informe o acta.

2. La convocatòria de les sessions, l'ordre del dia i la
documentació relativa als assumptes que ho integrin es
comunicaran als membres per correu electrònic a l'adreça
que a aquest efecte hagin designat, sense perjudici de la

utilització d'altres mitjans de comunicació electrònics i amb
independència que hagin donat el seu consentiment exprés
per utilitzar aquesta manera de citació.

3. Les actes, els llibres d'acords i altres documents dels
òrgans col·legiats han d'estar arxivats electrònicament i amb
totes les garanties adequades per a la seva autenticitat,
conservació i accés."

29. Es modifica l'apartat 1 de l'article 12 de la Llei 4/2011, de
31 de març, que queda redactat de la següent manera:

"1. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears facilitarà a les altres administracions l'accés per
mitjans electrònics a les dades que disposa, sense perjudici
del compliment de la normativa en matèria de protecció de
dades de caràcter personal i del que es disposa en aquesta
llei i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern."

30. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 14 de la Llei
4/2011, de 31 de març, que queden redactats de la següent
manera:

"1. Cada entitat o organisme a què es refereix aquesta llei
confeccionarà un inventari dels procediments administratius
de la seva competència i el mantindrà constantment
actualitzat i publicat a la seva seu electrònica.

2. Amb caràcter trimestral, cada entitat o organisme
publicarà a la pàgina web de l'Administració de la
comunitat autònoma la relació de procediments de la seva
competència i les seves principals característiques, entre les
quals figuraran els terminis de gestió."

31. Es modifica l'article 16 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que queda redactat de la següent manera:

"1. Els ciutadans tenen el dret a no aportar dades ni documents
no exigits per les normes o que ja estan en poder de qualsevol
organisme de l'administració autonòmica o que han de ser
expedits per aquesta. L'administració garantirà que les persones
interessades no hagin d'aportar documents que ja són en el seu
poder. Si escau, l'administració pot sol·licitar que s'identifiqui
l'expedient en el qual es troba el document. En particular, no es
pot exigir la presentació d'originals ni còpies compulsades
d'aquella documentació i informació que, encara que sigui
necessària per resoldre el procediment, estigui en poder de
l'administració actuant o es pugui comprovar per tècniques
telemàtiques. En cas que, excepcionalment, hagin de presentar
un document original, tindran dret a obtenir-ne una còpia
autenticada, de forma gratuïta.

2. Per garantir el que disposa l'apartat anterior, l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears promourà els
mecanismes d'interconnexió telemàtica que facin possible el
reconeixement d'aquest dret i treballarà perquè els documents
que estiguin en poder d'una administració diferent de l'actuant,
però siguin disponibles per mitjans electrònics, tampoc no
hagin de ser aportats per la persona interessada, dins dels límits
de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i del
que es disposa per aquesta llei i la seva normativa de
desenvolupament, així com subsidiàriament pel que es disposa
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a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.

3. Amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis públics i
de contribuir a fer efectiu el contingut de l'article 53.1.d) de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, es crea el Catàleg de
simplificació documental. Aquest és un inventari públic de
documents l'obligació d'aportació dels quals queda suprimida
o substituïda per la presentació de declaracions responsables
regulades a l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Si amb posterioritat a la seva entrada en vigor es
pretén suprimir o substituir l'obligació d'aportar un altre tipus
de document, aquesta supressió o substitució s'efectuarà
mitjançant la seva inclusió al Catàleg de simplificació
documental per ordre del conseller o la consellera competent en
matèria de simplificació administrativa i a iniciativa de les
conselleries competents en la matèria afectada. El Catàleg de
simplificació documental recollirà, en tot cas, el document o els
documents l'obligada presentació dels quals se suprimeix o
substitueix, els registres o fitxers automatitzats concrets en què
apareixen les inscripcions dels documents o les dades, i també
els procediments administratius, si escau, exclosos d'aquesta
mesura. A més de la seva publicació en el Butlletí Oficial dels
Illes Balears, el contingut del Catàleg es posarà a la disposició
de les persones interessades a la seu electrònica de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears."

32. Es modifica el capítol II de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que passa a tenir la següent redacció:

"Capítol II. Transparència en l'activitat pública. Govern
obert" 

33. Es modifica l'article 18 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que passa a tenir la següent redacció:

"La comunitat autònoma de les Illes Balears i els
subjectes compresos a l'article 3 actuaran amb transparència
i la promouran mitjançant la publicitat i la difusió de la
informació i l'activitat pública a través de diferents canals,
especialment a través d'Internet en els termes establerts a la
legislació, promovent i garantint l'accés per la ciutadania a
la informació. Es posarà especial cura en la transparència
referida a tot el procés de contractació, en la signatura de
convenis de col·laboració, i en tot el procés de concessió
d'ajudes i subvencions."

34. Es modifiquen els apartats 2, 4, 5 i 6 i s'elimina l'apartat 7
de l'article 19 de la Llei 4/2011, de 31 de març, que passa a
tenir la següent redacció:

"Article 19
Obligacions de publicitat i informació en matèria de
contractació pública

1. (…)

2. Sense perjudici del que es disposa a la legislació de
contractes del sector públic, cada òrgan de contractació, una
vegada adjudicat el contracte, publicarà en el "Perfil del
contractant" i en el Portal de Transparència, en format
reutilitzable, els aspectes següents:  

a) Els licitadors que s'han presentat. 
b) Els criteris d'adjudicació i la seva ponderació. 
c) El quadre comparatiu de les ofertes econòmiques, de

les propostes tècniques i de les millores, si escau, que
ofereix cada licitador. 

d) La puntuació obtinguda per cada oferta, amb el detall
de l'atorgada per a cadascun dels criteris d'adjudicació i el
resum de la motivació de la valoració obtinguda. 

e) L'adjudicatari. 
f) Les possibles modificacions del contracte que es

puguin donar o que s'hagin donat, si escau. 
g) La cessió de contracte, si escau. 
h) La subcontractació, si escau.

3. (…)

4. El requisit de donar publicitat al "Perfil del contractant"
i al Portal de Transparència es complirà sempre i en tot cas,
siguin quins siguin la qualificació i el procediment de
licitació i contractació, incloent totes les factures i els
contractes menors, independentment de la seva quantia.

5. La informació es mantindrà disponible en el perfil del
contractant i en el portal de transparència de l'administració
durant els cinc exercicis posteriors des de la seva aprovació.
Igualment, es mantindrà disponible tant en el perfil del
contractant i en el portal de transparència la informació
referida a l'exercici immediatament anterior en cas de canvi
de legislatura. Per al cas d'informació referida a legislatures
anteriors, s'habilitarà l'espai web oportú dins del Perfil del
contractant i del Portal de Transparència, on figuri
l'històric, que permeti cerques amb els mateixos criteris que
regeixen en aquesta llei.

6. No és procedent divulgar la informació facilitada pels
operadors econòmics que aquests mateixos hagin designat
com a confidencial. Aquesta informació inclou, en
particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes
confidencials de les ofertes, sempre que no sigui d'obligada
publicació, tal com estableix la legislació vigent."

35. Es modifica l'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que queda redactat de la següent manera:

"Article 21
Obligacions de publicitat i informació en matèria de
convenis de col·laboració

1. Tots els subjectes compresos a l'article 3 d'aquesta llei
han d'enviar, al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els
primers quinze dies hàbils dels mesos de gener, abril, juliol
i octubre de cada any, una relació dels convenis de
col·laboració subscrits el trimestre anterior, tant si és amb
una altra administració pública com amb una entitat
privada.

2. Els subjectes compresos a l'article 3 d'aquesta llei han de
fer pública, a la pàgina web institucional i al Portal de
Transparència i en els primers quinze dies hàbils dels mesos
de gener, abril, juliol i octubre de cada any, una relació dels
convenis subscrits referida el trimestre anterior, sense
perjudici de la inscripció en el Registre de convenis i
acords. La informació es mantindrà disponible a Internet
durant tota la legislatura. Igualment, es mantindrà
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disponible a Internet la informació referida a l'exercici
immediatament anterior en cas de canvi de legislatura. Per
al cas d'informació referida a legislatures anteriors,
s'habilitarà l'espai web oportú dins del Portal de
Transparència, on figuri l'històric, que permeti cerques amb
els mateixos criteris que regeixen en aquesta llei.

3. En l'expedient administratiu estaran publicats tots els
documents relatius a aquest i es motivarà la utilització de la
figura del conveni de col·laboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió
d'una subvenció. La motivació es publicarà en la forma que
estableix el paràgraf anterior."

36. Es modifica l'article 22 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que queda redactat de la següent manera:

"Article 22
Obligacions de publicitat i informació en matèria de règim
d'ajudes i subvencions

1. La gestió de subvencions i ajudes públiques concedides
pels subjectes compresos a l'article 3 d'aquesta llei s'ajustarà
especialment a la legalitat, així com als principis d'eficàcia,
en compliment dels objectius fixats per l'administració
atorgant, i d'eficiència, en l'assignació i la utilització de
recursos públics, com també de publicitat, concurrència,
objectivitat, transparència, igualtat i no-discriminació, amb
les úniques excepcions previstes a la normativa bàsica
estatal de subvencions i a la normativa autonòmica
corresponent.

2. Tots subjectes compresos a l'article 3 d'aquesta llei que
duguin a terme activitats de foment mitjançant l'atorgament
de fons públics publicaran a les seves pàgines web i als seus
respectius portals de transparència:  

a) Una relació actualitzada de les línies d'ajudes o
subvencions que s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari, amb indicació dels imports que s'hi destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles
beneficiaris. 

b) El text íntegre de la convocatòria de les ajudes o
subvencions.

c) Les concessions d'aquestes ajudes o subvencions,
dins dels quinze dies hàbils següents al de la notificació o
la publicació, amb indicació, com a mínim, de la relació
dels beneficiaris, l'import de les ajudes i la identificació de
la normativa reguladora.

d) Les subvencions concedides sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica
corresponent.

3. S'eximeixen de la publicació els casos i les dades en què
la normativa legal en matèria de subvencions i protecció de
dades de caràcter personal així ho disposi, quan no
contravingui l'establert en aquesta llei i la seva normativa de
desenvolupament i, supletòriament, l'establert a la Llei
19/2013, de transparència, accés a la informació i bon
govern.

4. L'administració concedent haurà de publicar un informe
anual sobre el control del compliment de les condicions

imposades als beneficiaris de qualsevol ajuda, en relació
amb els principis de l'apartat 1 d'aquest mateix article. En
particular, s'hauran de detallar les ajudes adjudicades de
manera directa i discrecional."

37. Es modifica l'apartat n) de l'article 23 de la Llei 4/2011, de
31 de març, que passa a tenir el següent contingut:

"n) Publicació de totes les dades anteriors en seu
electrònica, sobre el compliment d'objectius i percepció
ciutadana."

38. Es modifica l'article 24 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que queda redactat de la següent manera:

"L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears realitzarà contínues avaluacions de les seves
organitzacions i dels seus serveis com a eina de millora per
conèixer la seva maduresa organitzativa i com a garantia del
seu enfocament a la ciutadania. L'avaluació de la qualitat de
les organitzacions i els serveis públics persegueix:  

a) Identificar aquells aspectes i àrees de millora que
permetin i afavoreixin l'evolució i el desenvolupament de
les organitzacions, mitjançant la millora continua.  

b) Mesurar el rendiment de les organitzacions i els
serveis públics que es presten a la ciutadania, com també
establir mecanismes d'eficiència. 

c) Assegurar la comparació, la cooperació i la
competitivitat dels òrgans, els organismes i les unitats que
presten serveis públics.

d) Millorar la transparència i fer arribar a la ciutadania,
en la seva condició de destinatària de l'activitat pública,
informació sobre els nivells de qualitat prestats. Es tindrà
especialment en compte la transmissió actualitzada
d'informació sobre la qualitat dels serveis als representants
i a les organitzacions socials, en aquells àmbits que siguin
de la seva competència. S'haurà de publicar amb
periodicitat mensual una estadística de queixes d'usuaris del
servei rebudes, un resum, així com el nombre de queixes
tramitades, contestades i les possibles modificacions que
s'hagin pogut realitzar sobre aquest tema."

39. Es modifica el subapartat b) de l'apartat 2 de l'article 26 de
la Llei 4/2011, de 31 de març, que queda redactat de la següent
manera:

"b) Totes les unitats o tots els centres de més de 5
treballadors han de disposar, almenys, d'una carta de
serveis."

40. Es modifica l'article 30 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que queda redactat de la següent manera:

"1. Aquest títol serà aplicable a la Presidència del Govern
de les Illes Balears, als membres del Govern de les Illes
Balears i, en l'àmbit de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a tots els seus òrgans
superiors i directius, així com a qualsevol persona que hagi
subscrit un contracte laboral especial d'alta direcció, o
tingui la consideració de personal eventual. Queden
expressament inclosos en aquest apartat els delegats
territorials, l'interventor general, el president del Consell
Econòmic i Social, els síndics de comptes i els consellers
del Consell Consultiu de les Illes Balears. 
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2. Així mateix, queda comprès en el seu àmbit subjectiu el
personal directiu dels ens que integren el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
en els termes de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així com qualsevol persona que hagi subscrit amb
ells un contracte laboral especial d'alta direcció o tingui la
consideració de personal eventual."

41. Es modifica l'apartat 1 de l'article 31 de la Llei 4/2011, de
31 de març, i se n'eliminen els apartats 3 i 5, amb la redacció
següent:

"1. Les persones compreses en l'àmbit d'aplicació que
estableix l'article anterior han d'observar, en l'exercici de les
seves funcions, el que disposen la Constitució Espanyola,
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la resta de
l'ordenament jurídic, especialment el títol II de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, bon govern i
bona administració. Així mateix han de promoure el
respecte als drets fonamentals i a les llibertats públiques i
ajustar les seves actuacions als següents principis ètics i de
conducta: 

a) Actuaran amb transparència en la gestió dels
assumptes públics, la qual cosa comportarà la rendició de
comptes de la gestió realitzada, fomentant la proximitat i
l'accessibilitat de l'Administració a la ciutadania. 

b) Garantiran una gestió financera justa i equitativa,
dedicada a la millora del benestar de la ciutadania. 

c) Estaran obligats al fidel acompliment de la seva
funció, càrrec o lloc de treball i a la gestió dels interessos
públics que li siguin encomanats, amb imparcialitat respecte
dels interessos privats afectats, o els dels seus afins, evitant,
en tot cas, els conflictes d'interessos que, de produir-se, serà
motiu de la corresponent abstenció.

d) En l'elaboració de les polítiques públiques, prevaldrà
el principi de participació, reforçant la interacció amb els
organismes regionals i locals i la societat civil. 

e) Actuaran d'acord amb criteris de diligència i
responsabilitat sota els principis d'eficiència, economia i
eficàcia, amb la finalitat d'aconseguir la consolidació
pressupostària, vetllant perquè els recursos i béns públics
s'utilitzin de forma prudent, eficient i productiva. 

f) Actuaran amb igualtat en el tracte i sense
discriminacions de cap tipus en l'exercici de les seves
funcions. 

g) Prevaldrà el principi de bona fe en el compliment de
les seves obligacions, fomentant la qualitat en la prestació
dels serveis públics i l'aplicació del principi de bona
administració. 

h) Seran responsables de les seves actuacions i de les
dels organismes que dirigeixen, garantint l'absència
d'arbitrarietat en l'adopció de les seves decisions. 

i) Exerciran les funcions i els poders que els confereix
la normativa amb la finalitat exclusiva per la qual li van ser
atribuïts, i evitaran qualsevol acció que posi en risc l'interès
públic o el patrimoni de les administracions públiques. 

j) Comunicaran als òrgans competents qualsevol
actuació irregular de què tinguin coneixement. 

k) Observaran estrictament el règim d'incompatibilitats
establert en l'ordenament jurídic i s'abstindran d'intervenir
en els assumptes en què concorri alguna causa que pugui
afectar la seva imparcialitat. 

l) Guardaran la deguda reserva respecte dels fets o les
informacions coneguts amb motiu de l'exercici de les seves
competències. 

m) No acceptaran regals que sobrepassin els usos i
costums de cortesia, ni favors o serveis en condicions
avantatjoses que puguin condicionar l'exercici de les seves
funcions. 

n) No utilitzaran targetes de crèdit o dèbit amb càrrec a
comptes de la comunitat autònoma o del seu sector públic,
ni presentaran factures injustificades. 

o) Adoptaran la rendició de comptes com un principi
bàsic d'actuació, publicant els seus compromisos,
dissenyant i avaluant de forma objectiva periòdicament les
seves polítiques públiques. 

p) Gestionaran, protegiran i conservaran adequadament
els recursos públics que no podran utilitzar-se per a
activitats o finalitats que no siguin les permeses per la
normativa aplicable. 

q) Garantiran que els reconeixements honorífics o
commemoratius recaiguin en persones d'un compromís
públic rellevant, que en cap cas no hagin estat condemnades
penalment mitjançant sentència ferma."

42. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
31  bis, amb el següent contingut:

"1. El Consell de Govern aprovarà un Codi Ètic ajustat als
principis recollits en aquesta llei. El Codi vincularà les
persones compreses a l'àmbit d'aplicació d'aquest títol. A
més podrà ser adoptat per les entitats locals, mitjançant la
seva adhesió en les condicions previstes per la legislació
vigent.

2. Les persones titulars d'un òrgan superior de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears assumiran el compromís d'exercir l'acció de govern
de forma íntegra, transparent i tindran obligació de retre
comptes sobre la seva gestió a la ciutadania."

43. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
31  ter, amb el següent contingut: 

"1. Els subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquest
títol formularan, a l'inici i al final del mandat, declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics. També hauran d'indicar si estan al dia del
pagament de tots els impostos i les obligacions tributàries,
si pesa sobre ells algun embargament de compte i el motiu
d'aquest i si estan casats i en quin règim. Tot això es
realitzarà a través d'un certificat d'ingressos de l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària. Així mateix, estaran
obligats a presentar aquesta declaració amb cada
modificació en els seus ingressos o el seu patrimoni, o el
dels seus cònjuges davant l'Agència de la Transparència,
Avaluació i Integritat de la Gestió Pública.

2. Si els subjectes esmentats a l'apartat anterior estan casats
en règim econòmicomatrimonial de béns de guanys, també
hauran de presentar la certificació anteriorment esmentada
de la parella. En cas que estiguessin casats per qualsevol
altre règim econòmic matrimonial vàlid en dret, els
subjectes esmentats a l'apartat anterior hauran de presentar
una declaració d'ingressos i patrimoni del cònjuge o de la
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parella tant a l'inici com al final de la presa de possessió del
càrrec. Això també serà aplicable per a les persones que
mantinguin una relació de convivència registrada, anàloga
al matrimoni. Per a la resta de casos, els subjectes a dalt
esmentats aportaran un certificat històric de convivència.

3. Per preservar les dades de caràcter personal i la intimitat
dels tercers implicats, la documentació esmentada
anteriorment quedarà sota custòdia de l'Agència de la
Transparència, Avaluació i Integritat de la Gestió Pública,
conformement amb la legislació vigent.

4. Així mateix l'alt càrrec haurà de presentar una declaració
en la qual faci constar els noms i cognoms de familiars fins
al segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquesta
declaració tindrà el caràcter de confidencial i quedarà sota
custòdia de l'Agència de la Transparència, Avaluació i
Integritat de la Gestió Pública."

44. Es modifica l'apartat 3 de l'article 38 de la Llei 4/2011, de
31 de març, que queda redactat de la següent manera:

"3. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així com tots els ens que integren el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
en els termes de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, publicaran a la seva seu electrònica i al Portal de
Transparència l'organigrama detallat de la seva entitat amb
indicació de les competències de cadascun dels seus òrgans,
així com el nom del titular de l'òrgan juntament amb el seu
currículum. Igualment, publicaran la relació de noms i
currículums dels membres que integren el govern de l'ens,
dels alts càrrecs que els regeixen i de tot el personal
eventual i de lliure designació nomenat pels òrgans de
govern. L'Agència de la Transparència, Avaluació i
Integritat de la Gestió Pública dictarà instruccions amb els
models dels currículums a publicar."

45. Es modifica l'article 39 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que queda redactat de la següent manera:

"1. Els responsables dels òrgans superiors i directius de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
així com tot el personal d'alta direcció i el personal eventual
que en depèn i la resta de responsables de tots els ens que
integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en els termes de la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, a més de l'obligació establerta a l'article 31
ter, hauran de formular una declaració patrimonial anual
pública que abasti la totalitat dels seus béns, drets i obligacions.
Aquestes declaracions quedaran sota la responsabilitat de
l'Agència de la Transparència, Avaluació i Integritat de la
Gestió Pública i seran publicades a la pàgina web de
l'organisme corresponent i al portal de Transparència.

La declaració patrimonial ha de fer exprés esment de les
següents qüestions, referides al total de les seves rendes i
patrimoni:

a) Béns immobles.
b) Accions i valors. 
c) Assegurances de vida i plans de pensions.
d) Comptes corrents i qualsevol producte d'estalvi.
i) Béns mobles per import superior a 6.000€.

f) Vehicles a motor terrestres, vaixells i avions.
g) Fons de comerç, carteres de clients i propietat

intel·lectual.
h) Passius.
i) Qualssevol altres ingressos o operacions de més de

6.000€ realitzats tant per ells com mitjançant testaferros o
representants legals. 

En tot cas, s'haurà d'especificar el règim de propietat de
cadascun dels elements esmentats als apartats anteriors, així
com fer esment a la seva manera d'obtenció. 

2. La declaració patrimonial a la qual es refereix l'anterior
apartat haurà de referir-se, en cas de presa de possessió del
càrrec, als tres anys anteriors. 

3. Les retribucions del personal esmentat a l'apartat
anterior, així com la del personal de lliure designació, han
de ser objecte de publicitat oficial amb indicació expressa
de tots i cadascun dels conceptes retributius que percebin.
Aquesta publicitat es realitzarà a través del portal de
transparència.

4. També es donarà publicitat a totes les compensacions,
beneficis, indemnitzacions i dietes de qualsevol classe que
es rebin per qualsevol concepte vinculat amb l'exercici del
càrrec públic."

46. S'elimina l'article 40 de la Llei 4/2011, de 31 de març.

47. Es modifica l'article 46 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que queda redactat de la següent manera:

"Article 46 
Abast

1. L'administració de la comunitat autònoma i els subjectes
que integren el sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears poden acordar autònomament
l'avaluació de les polítiques públiques que hagi dissenyat,
executat o que executi en l'àmbit de les seves respectives
competències.

2. No obstant això, el Consell de Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, així com l'òrgan de govern de
cadascun dels subjectes que integren el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears
determinarà anualment una relació d'intervencions
públiques prioritàries de les quals l'Agència de la
Transparència, Avaluació i Integritat de la Gestió Pública,
creada a aquest efecte en el marc d'aquesta llei, farà les
avaluacions corresponents. En tot cas, ho seran totes
aquelles intervencions públiques que superin la quantitat de
2.500.000€ (dos milions cinc-cents mil euros)."

48. Es modifica l'apartat 2 de l'article 49 de la Llei 4/2011, de
31 de març, que queda redactat de la següent manera:

"2. Els resultats de les avaluacions es publicaran, almenys,
a la seu electrònica i al Portal de Transparència de cadascun
dels òrgans compresos a l'article 3 d'aquesta llei."

49. Es modifica el títol III de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que queda redactat de la següent manera: 
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"Títol III. Governança de la transparència, avaluació i
integritat públiques"

50. Es modifica l'article 50 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
que queda redactat de la següent manera:

"Article 50
De l'Agència de la Transparència, Avaluació i Integritat de
la Gestió Pública

1. Es crea l'Agència independent de la Transparència,
Avaluació i Integritat de la Gestió Pública de les Illes
Balears amb la finalitat de vetllar per l'aplicació del principi
de transparència, en els termes regulats per aquesta llei i
altres aplicables, així com la integritat de les autoritats i
d'altre personal a la qual es refereix aquesta llei. Igualment,
durà a terme l'avaluació de la gestió pública per garantir el
compliment dels principis de legalitat, eficiència i eficàcia. 

2. L'Agència està dotada de personalitat jurídica pròpia i de
plena capacitat pública i privada i actua, en el
desenvolupament de la seva activitat i per al compliment de
les seves finalitats, amb autonomia orgànica i funcional i
plena independència del Govern, de les administracions
públiques i de qualsevol altra autoritat. Així mateix, està
sotmesa al control parlamentari i judicial."

51. Es crea un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el 50
bis, amb la següent redacció:

"Article 50 bis
Independència

L'Agència actuarà, en el desenvolupament de les seves
funcions, amb independència, sense que ni el personal ni els
membres dels seus òrgans no puguin sol·licitar o acceptar
instruccions o qualsevol tipus d'indicació, recomanació o
suggeriment de cap entitat, autoritat, subjecte o persona,
pública o privada."

52. L'article 51 de la Llei 4/2011, de 31 de març, queda
modificat de la següent manera:

"Article 51 
Funcions

1. L'Agència, per aconseguir les finalitats atribuïdes,
desplegarà les següents funcions:

a) Generals
1) Fomentar els valors i els principis de transparència i

integritat i vetllar pel seu compliment, amb especial
incidència en la gestió de contractacions, de serveis públics,
de convenis i d'ajudes i subvencions.

2) Adoptar recomanacions per al millor compliment de
les obligacions contingudes en aquesta llei.

3) Promoure l'elaboració d'esborranys de recomanacions
i de directrius i normes de desenvolupament de bones
pràctiques en matèria de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

4) Assessorar en matèria de transparència, accés a la
informació pública i bon govern

5) Informar preceptivament els projectes normatius de
caràcter autonòmic que desenvolupin aquesta llei o que
estiguin relacionats amb el seu objecte.

6) Avaluar el grau d'aplicació d'aquesta llei. Per a això,
elaborarà anualment una memòria en la qual s'inclourà
informació sobre el compliment de les obligacions
previstes, que serà presentada davant el Parlament de les
Illes Balears.

7) Dur a terme, per mitjans propis o aliens, les activitats
tècniques, d'estudi, editorials, formatives, informatives o
promocionals que consideri adequades per complir les
funcions que li són pròpies.

8) Recaptar de les diferents administracions públiques
i altres subjectes compresos en l'àmbit subjectiu d'aquesta
llei, la informació necessària per al compliment de les seves
funcions.

b) Funcions de transparència
1) Tramitar i resoldre les reclamacions que, en matèria

d'accés a la informació pública, s'interposin contra les
resolucions expresses o les desestimacions presumptes, en
els termes regulats en aquesta llei.

2) Elaborar i publicar una memòria anual amb
recomanacions per aconseguir més transparència en la
gestió dels càrrecs públics.

c) Funcions d'avaluació:
1) Coordinar i homogeneïtzar totes les tasques referides

a l'avaluació pública que es duguin a terme en l'àmbit de
l'Administració de la comunitat autònoma i del sector
públic instrumental de les Illes Balears.

2) Dirigir i executar aquelles avaluacions que li siguin
encomanades directament per la normativa.

3) Dirigir i executar aquelles avaluacions que li
encomani anualment el Consell de Govern de les Illes
Balears, entre les quals obligatòriament es troben
l'avaluació de la política d'integritat i el desenvolupament
dels programes d'avaluació de l'acompliment.

4) Desenvolupar, si escau, avaluacions referides a altres
administracions públiques de les Illes Balears, mitjançant
els mecanismes de col·laboració i cooperació necessaris.

5) Incloure un esquema de cooperació interinstitucional,
com a model de governança mitjançant la Xarxa
Interadministrativa d'Avaluació i Qualitat.

6) Gestionar un registre de les avaluacions de polítiques
públiques i qualitat d'organitzacions i serveis públics que es
duguin a terme en les Illes Balears. En aquest registre s'han
d'inscriure els resultats de les diferents avaluacions descrites
en aquesta llei i uns altres que determini el Govern de les
Illes Balears, i es publicaran a la pàgina web de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

d) Funcions d'integritat
1) Dirimir els casos de conflictes d'interessos i emetre

informe previ, si escau, sobre les sol·licituds de
compatibilitat d'activitats.

2) Vetllar pel compliment del règim d'incompatibilitats
dels alts càrrecs i del personal citat en l'àmbit d'aplicació
que defineix l'article 30 d'aquesta llei, i gestionar la difusió
de les compatibilitats autoritzades.

3) Gestionar la informació sobre les retribucions dels
càrrecs públics, personal eventual i de lliure designació, així
com la seva difusió.
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4) Gestionar el Registre d'interessos i activitats i el
Registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Desenvolupar, si escau, actuacions conjuntes en aquesta
matèria amb altres institucions públiques de les Illes
Balears, especialment amb els ens que tinguin competència
en matèria de control del patrimoni i béns dels càrrecs
públics.

5) Comprovar la justificació de les variacions del
patrimoni dels càrrecs públics.

6) Elaborar un informe semestral sobre el seguiment del
compliment dels principis ètics i de conducta, amb la
finalitat d'analitzar els procediments i les actuacions que
poden possibilitar la seva transgressió, i proposar les
mesures que s'estimin convenients per assegurar
l'objectivitat de les decisions de l'administració i de les
institucions públiques. Es trametrà còpia d'aquesta memòria
al Parlament de les Illes Balears perquè en faci arribar un
exemplar a cada grup parlamentari.

7) Instruir el procediment sancionador i imposar les
sancions per les infraccions previstes en el títol II de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern."

53. S'afegeix un article 52, amb la següent redacció:

"Article 52
Potestats

L'Agència de la Transparència, Avaluació i Integritat
gaudirà de les potestats reglamentàries, d'inspecció i sanció
en els termes establerts en aquesta llei. Igualment, dictarà
les resolucions en els procediments que instrueixi en l'àmbit
de les seves competències."

54. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
53, amb la següent redacció:

"Article 53 
Organització

L'Agència exercirà les seves funcions a través dels
següents òrgans de govern:

a) El director de l'Agència.
b) El Consell de l'Agència."

55. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
54, amb el següent contingut:

"Article 54
Director

El director és el màxim òrgan d'execució i administració
de l'Agència, així com el seu representant ordinari. Sota la
seva superior autoritat, els serveis de l'Agència
desenvolupen les activitats necessàries per al compliment
de les seves funcions. El director respon davant el Consell
de les seves decisions. Així mateix serà l'encarregat de
dirigir les reunions del Consell."

56. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
55, amb el següent contingut:

"Article 55
El Consell

El Consell és l'òrgan col·legiat de decisió en relació
amb les funcions i potestats de l'Agència. El Consell està
integrat pel director de l'Agència i quatre consellers."

57. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
56, amb el següent contingut:

"Article 56
Nomenament i mandat dels membres del Consell

1. El director i els consellers de l'Agència seran nomenats
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant decret, d'entre
persones de reconegut prestigi i competència professional
en l'àmbit d'actuació de l'Agència, segons el procediment
que es detalla a continuació. La durada del mandat serà de
sis anys, sense possibilitat de renovació o pròrroga. 

2. El conseller competent en matèria d'administracions
públiques i bon govern convocarà, amb l'anticipació de tres
mesos a la finalització del mandat, el concurs per a la
provisió dels llocs de director i conseller de l'Agència. Els
candidats interessats manifestaran la seva voluntat de
participar-hi i presentaran la documentació acreditativa dels
seus mèrits, en el termini establert a aquest efecte. Els
candidats i els seus mèrits seran objecte d'avaluació pel
Comitè tècnic de selecció."

58. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
57, amb el següent contingut:

"Article 57
Comitè tècnic de selecció

1. El Comitè tècnic de selecció és l'òrgan que assisteix la
comissió corresponent del Parlament de les Illes Balears
amb vista a  l'avaluació dels candidats presentats per al
nomenament de director i consellers de l'Agència. La seva
actuació obeirà a criteris legals i tècnics, aliens a qualsevol
raó d'oportunitat, en particular, a les d'ordre política. 

2. Els membres del Comitè tècnic de selecció seran
designats per la comissió corresponent del Parlament, amb
l'anticipació suficient respecte del venciment dels mandats
de director i consellers de l'Agència, i, en tot cas, amb dos
mesos d'anticipació. 

3. El Comitè tècnic de selecció estarà integrat per cinc
vocals designats, per sorteig, d'entre una llista dotze experts
en els àmbits de bon govern, funció pública i gestió
administrativa, proposats per la comissió corresponent del
Parlament. 

4. A la vista de les sol·licituds dels candidats, el Comitè
tècnic elaborarà una terna per a cada lloc vacant,
singularitzant la del director de l'Agència. Aquesta terna
serà sotmesa a la consideració de la comissió del Parlament
que només podrà formular objeccions de legalitat. En tal
cas, haurà de sol·licitar al Comitè tècnic que torni a
formular una nova terna. 
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5. El Govern haurà de triar el director i el conseller o
consellers d'entre els candidats inclosos en la terna
formulada pel Comitè tècnic i convalidada per la comissió
corresponent del Parlament."

59. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
58, amb el següent contingut:

"Article 58
Causes de cessament en l'exercici del càrrec

1. Els membres del Consell cessaran en el seu càrrec:
a) Per renúncia acceptada pel Govern.
b) Per expiració del termini del seu mandat.
c) Per incompatibilitat sobrevinguda.
d) Per haver estat condemnat per delicte dolós.
e) Per incapacitat permanent.
f) Mitjançant separació acordada pel Govern per

incompliment greu dels deures del seu càrrec o
incompliment de les obligacions sobre incompatibilitats,
conflictes d'interès i del deure reserva, prèvia instrucció
d'expedient pel titular de la conselleria competent en l'àmbit
de les administracions públiques i bon govern."

60. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
59, amb el següent contingut:

"Article 59
Estatut Orgànic i Reglament de funcionament intern

1. El Govern de les Illes Balears aprovarà, mitjançant
decret, l'Estatut Orgànic de l'Agència.

2. El Consell de l'Agència aprovarà el Reglament de
funcionament intern de l'organisme, en el qual es regularà,
respectant el que es disposa a l'Estatut Orgànic de
l'Agència, l'actuació dels seus òrgans, l'organització del
personal, el règim de transparència i, en particular, el
funcionament del Consell."

61. S'afegeix un títol IV a la Llei 4/2011, de 31 de març, que es
titula “Règim sancionador” i comprèn els articles 60 a 68.

62. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
60, amb el següent contingut:

"Article 60
Règim jurídic

1. Sense perjudici del règim sancionador previst en el títol
II de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, l'incompliment de les
obligacions establertes en aquesta llei se sancionarà
conforme al previst en aquest títol, sense menyscapte
d'altres responsabilitats que hi poguessin concórrer. 

2. La potestat sancionadora respecte de les infraccions
tipificades en aquesta llei s'exercirà de conformitat amb el
que es disposa en aquesta i en la normativa en matèria de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu sancionador. 

3. Les infraccions disciplinàries es regiran pels
procediments previstos per al personal funcionari, estatutari
o laboral que resulti d'aplicació en cada cas."

63. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
61, amb el següent contingut:

"Article 61
Responsabilitat
 
1. Són responsables de les infraccions, a títol de dol o
culpa, les persones físiques o jurídiques, qualsevol que en
sigui la seva naturalesa, que realitzin accions o que incorrin
en les omissions tipificades a la present llei. 

2. En particular, són responsables: 
a) Les autoritats, els directius i el personal al servei dels

subjectes compresos a l'article 3 d'aquesta llei. 
b) Les organitzacions a les quals es refereix l'article 3

bis.1. 
c) Les persones físiques i jurídiques a les quals es

refereixen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 3 bis."

64. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
62, amb el següent contingut:

"Article 62 
Infraccions de caràcter disciplinari

Són infraccions imputables a les autoritats, als directius
i al personal al servei de les entitats previstes a l'article 3, a
més de les de l'article 29 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern: 

1. Infraccions molt greus: 
a) L'incompliment de les obligacions de publicitat activa

previstes o de subministrament d'informació pública quan
s'hagi desatès el requeriment exprés de l'Agència de la
Transparència, Avaluació i Integritat de la Gestió Pública
.

b) La denegació arbitrària del dret d'accés a la
informació pública. 

c) L'incompliment de les resolucions dictades en matèria
d'accés per l'Agència de la Transparència, Avaluació i
Integritat de la Gestió Pública que resolguin reclamacions. 

d) L'incompliment, la falsedat o l'omissió dolosa de
qualsevol de les obligacions establertes als articles 31 ter i
39.1 

2. Infraccions greus: 
a) L'incompliment reiterat de les obligacions de

publicitat activa previstes. 
b) L'incompliment reiterat de l'obligació de resoldre en

termini la sol·licitud d'accés a la informació pública. 
c) La falta de col·laboració en la tramitació de les

reclamacions que es presentin davant l'Agència de la
Transparència, Avaluació i Integritat de la Gestió Pública.

d) El subministrament de la informació incomplint les
exigències derivades del principi de veracitat. 

3. Infraccions lleus: 
a) L'incompliment de les obligacions de publicitat activa

previstes. 
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b) L'incompliment injustificat de l'obligació de resoldre
en termini la sol·licitud d'accés a la informació pública."

65. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
63, amb el següent contingut:

"Article 63
Infraccions d'altres entitats

Són infraccions imputables a les entitats de naturalesa
privada a les quals es refereix l'article 3 bis.1: 

1. Infracció molt greu: l'incompliment de les obligacions de
publicitat activa o de subministrament d'informació pública
que els siguin aplicable quan s'hagi desatès el requeriment
exprés de l'Agència de la Transparència, Avaluació i
Integritat de la Gestió Pública o de les administracions
públiques competents. 

2. Infracció greu: l'incompliment reiterat de les obligacions
de publicitat activa que els siguin aplicable o la publicació
de la informació incomplint les exigències derivades del
principi de veracitat. 

3. Infracció lleu: l'incompliment de les obligacions de
publicitat activa que siguin aplicable quan no constitueixi
infracció greu o molt greu."

66. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
64, amb el següent contingut:

"Article 64
Infraccions de les persones obligades al subministrament
d'informació
 

Són infraccions imputables a les persones físiques i
jurídiques a les quals es refereix l'article 3 bis als seus
apartats 2, 3, 4 i 5: 

1. Molt greus: 
a) L'incompliment de l'obligació de subministrament

d'informació que hagi estat reclamada com a conseqüència
d'un requeriment o una resolució en matèria d'accés a
l'Agència de la Transparència, Avaluació i Integritat de la
Gestió Pública o de les administracions públiques
competents. 

b) La reincidència en la comissió de faltes greus.
S'entendrà per reincidència la comissió en el termini d'un
any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan
així hagi estat declarat per resolució ferma. 

2. Greus: 
a) La falta de contestació al requeriment d'informació. 
b) Subministrar la informació incomplint les exigències

derivades del principi de veracitat. 
c) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

S'entendrà per reincidència la comissió en el termini d'un
any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan
així hagi estat declarat per resolució ferma.

3. Lleus: 
a) El retard injustificat en el subministrament de la

informació. 

b) El subministrament parcial o en condicions diferents
de les reclamades."

67.  S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
65, amb el següent contingut:

"Article 65
Sancions disciplinàries 

1. A les infraccions de l'article 62, imputables a personal al
servei de les entitats previstes a l'article 3, se'ls aplicaran les
sancions que corresponguin conformement amb el règim
disciplinari que en cada cas resulti aplicable. 

2. Quan les infraccions siguin imputables a autoritats i
directius, s'aplicaran les següents sancions: 

1. Amonestació en el cas d'infraccions lleus. 
2. En el cas d'infraccions greus: 
a) Declaració de l'incompliment i publicació en el Diari
Oficial dels Illes Balears.
b) Cessament en el càrrec. 
c) Multa per un valor equivalent al del 25% de la suma
de tot allò deixat de declarar. 
3. En el cas de molt greus: 
a) Totes les previstes per a infraccions greus. 
b) No poder ser nomenats per ocupar càrrecs similars
per un període de fins a tres anys."

68. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
66, amb el següent contingut:

"Article 66
Sancions a altres entitats 

Les infraccions previstes als articles 63 i 64, se
sancionaran amb amonestació i multa. 

a) Les infraccions lleus se sancionaran amb amonestació
o multa compresa entre 200 i 5.000 euros. 

b) Les infraccions greus se sancionaran amb multa
compresa entre 5.001 i 30.000 euros. 

c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa
compresa entre 30.001 i 400.000 euros. 

d) Les infraccions greus i molt greus podran comportar
el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida
o, si escau, la resolució del contracte, concert o vincle
establert. 

Per a la imposició i graduació d'aquestes sancions
accessòries, s'atendran la gravetat dels fets i la seva
repercussió, d'acord amb el principi de proporcionalitat."

69. S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
67, amb el següent contingut:

"Article 67 
Procediment
 
1. Per a la imposició de les sancions establertes en el
present títol, se seguiran les disposicions previstes en el
procediment sancionador o, en el cas d'infraccions
imputables al personal al servei d'entitats, el règim
disciplinari funcionarial, estatutari o laboral que en cada cas
hi resulti aplicable. 
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2. En tot cas, el procediment s'iniciarà d'ofici, per acord de
l'òrgan competent, bé per pròpia iniciativa o com a
conseqüència d'ordre superior, petició raonada d'altres
òrgans o denúncia. 

3. L'Agència de la Transparència, Avaluació i Integritat de
la Gestió Pública, quan constati incompliments en aquesta
matèria susceptibles de ser qualificats com alguna de les
infraccions previstes en aquest títol, instarà la incoació del
procediment. En aquest últim cas, l'òrgan competent estarà
obligat a incoar el procediment i a comunicar a l'Agència de
la Transparència, Avaluació i Integritat de la Gestió Pública
el seu resultat."

70.  S'afegeix un nou article a la Llei 4/2011, de 31 de març, el
68, amb el següent contingut: 

"Article 68 
Sobre l'exercici de la potestat sancionadora

1. L'Agència de la Transparència, Avaluació i Integritat
instruirà i resoldrà els procediments sancionadors en l'àmbit
de la seva competència, en particular, en relació amb la
funció d'integritat, conflictes d'interessos i bon govern en
els termes d'aquesta llei i d'altres aplicables. 

2. En el cas que fos el president del Consell de Govern
l'investigat en virtut de raons d'integritat, l'Agència
comunicarà a la comissió corresponent del Parlament els
indicis que aprecia en un informe raonat. Si la comissió així
ho assumís, ho sotmetrà a consideració del Ple del
Parlament. El vot majoritari dels membres del Parlament
habilitarà l'Agència a continuar amb el procediment. Abans
de l'adopció de la sanció, sotmetrà la proposta al Parlament
que en decidirà per majoria absoluta. En tal cas, iniciarà el
tràmit d'exigència de responsabilitat en els termes de
l'article 56.4 de l'Estatut de les Illes Balears. 

3. Si l'objecte de recerca fos un altre membre del Govern
diferent del president, l'Agència haurà de comunicar al
president els indicis que aprecia en relació amb la comissió
de qualsevol de les infraccions enumerades a la Llei
19/2013, de 9 de desembre. Si el president decidís
desconèixer els indicis, haurà de produir una resolució
motivada que serveixi de suport a la seva decisió. En cas
contrari, l'Agència continuarà amb la tramitació del
procediment. Abans de produir la resolució, a la vista de la
proposta, la sotmetrà a la consideració del president del
Consell de Govern. Aquest haurà de produir una resolució
motivada relativa a les raons exposades i s la decisió per la
qual no s'ha d'imposar cap sanció. En cas contrari, l'Agència
dictarà la resolució que estimi oportuna. 

4. Si les infraccions s'apreciessin en relació amb qualsevol
altra autoritat o càrrec d'una administració diferent de la de
la comunitat de les Illes Balears, l'Agència sotmetrà la
proposta de resolució al màxim òrgan de decisió de
l'administració perquè resolgui el que consideri oportú
mitjançant una resolució motivada en la qual participi de les
raons que serveixen de suport a l'absència de càstig. En cas
contrari, l'Agència dictarà la resolució que estimi oportuna.

5. Si la infracció s'apreciés, després de la recerca
corresponent, en relació amb qualsevol altre subjecte que

formés part de l'àmbit subjectiu d'aquesta llei, l'Agència
informarà a l'entitat a l'efecte que al·legui el que consideri
oportú. En tot cas, li correspon, en exclusiva i sense
excepció, la competència per a la instrucció i la resolució
del procediment."

71. Es modifica la disposició addicional segona de la Llei
4/2011, de 31 de març, que passa a tenir el següent contingut:

"Disposició addicional segona

Tots els expedients de despesa, independentment de la
seva quantia, que es tramitin i es resolguin en relació amb
dietes, despeses de representació o similars de membres
dels òrgans de govern de les entitats compreses als apartats
a) i b) de l'article 3 d'aquesta llei, així com les dels seus alts
càrrecs i assimilats, hauran de publicar-se, cada tres mesos,
a la seu electrònica de l'entitat i al portal de transparència,
de forma clara i fàcilment accessible. Aquesta informació
romandrà publicada durant cinc exercicis pressupostaris.
Per a l'accés als corresponents a exercicis anteriors, s'haurà
d'accedir a través de l'apartat històric."

72. Es modifica la disposició transitòria única de la Llei
4/2011, de 31 de març, que passa a ser la disposició transitòria
primera i queda redactada de la següent manera:

"Disposició transitòria primera

1. El Govern de les Illes Balears adoptarà totes les mesures
oportunes, incloses les pressupostàries, perquè en el termini
de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, estigui
plenament operativa l'Agència de la Transparència,
Avaluació i Integritat de la Gestió Pública. Mentrestant, les
funcions establertes al títol III d'aquesta llei seran exercides
per l'òrgan encarregat de la transparència del Govern
balear.

En aquest mateix cas, l'òrgan encarregat de les
reclamacions contra les resolucions d'accés continuarà sent
la comissió per a la resolució de les reclamacions en
matèria d'accés a la informació pública.

2. En l'indicat termini, s'extingirà l'Oficina d'Avaluació
Pública de les Illes Balears, els mitjans i el personal de la
qual passaran a integrar-se a l'Agència, en els termes que
s'estableixi en el decret de creació i organització d'aquesta."

 
73. S'afegeix una nova disposició transitòria segona a la Llei
4/2011, de 31 de març, amb el següent contingut:

"Disposició transitòria segona

El Govern de les Illes Balears establirà als primers
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, i a tots
els posteriors, una partida pressupostària equivalent als
diners ingressats en l'exercici pressupostari anterior per les
sancions imposades per infraccions establertes en aquesta
llei. Aquesta partida pressupostària es destinarà a accions
de transparència i d'accessibilitat a la informació."
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Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o
d'un rang inferior que s'oposin al previst en aquesta llei.

Disposició final primera

S'autoritza el Consell de Govern perquè dicti totes les
disposicions que siguin necessàries per desenvolupar aquesta
llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva completa
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 23 d'octubre de 2017
Els diputats
Olga Ballester i Nebot
Xavier Pericay i Hosta
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2017, admet a tràmit les propostes de
resolució següents, amb tramitació davant el Ple.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A) 
RGE núm. 14017/17 (rectificat amb el RGE núm.

14127/17), del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, derivades del Debat de política general del
Govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta, derivades del Debat de política general
del Govern, les propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els canvis normatius necessaris perquè que els
informes dels ajuntaments siguin vinculants en la zonificació
que preparen els consells insulars per a la regulació del lloguer
de vacances.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar abans de l’estiu de 2018 una regulació del tot
inclòs que garanteixi estàndards de qualitat que limitin la
proliferació sense control d’aquesta oferta.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir regulada l’activitat dels rent a car abans de
l’estiu de 2018.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en cas d’incrementar l’ecotaxa a partir de l’any que
ve ho faci només els mesos de juliol i agost, els de major
afluència de turistes a les Illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar l’any que ve un mínim de 20 milions d’euros,
procedents de la recaptació de l’impost sobre les estades
turístiques, a un Pla de lluita contra la Xylella.

6. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una
política de foment i suport al comerç de proximitat com a
element clau en la cohesió dels nostres pobles i ciutats i del
nostre model econòmic.

7. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a canviar la
central de contractació per tal de garantir que respectant els
principis de publicitat i concurrència els petits i mitjans
empresaris puguin participar i que es facin lots que es licitin per
illes.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa accions per afavorir l’ús de vehicles
elèctrics a les Illes i convertir Formentera en la primera illa
elèctrica.

9. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a repensar la
licitació del transport públic en bus a l'illa de Mallorca a fi de
garantir que les petites i mitjanes empreses no quedin excloses
de la prestació d'aquest servei públic.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir com a servei públic les connexions aèries de
Menorca i Eivissa amb la Península.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb la FELIB un percentatge fix de la
recaptació de l’impost sobre estades turístiques per a projectes
municipals i que totes les finques públiques es beneficiïn també
anualment d’aquest import.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
i, concretament, el Ministeri d’Hisenda que modifiqui la
normativa aplicable per tal d’eliminar les restriccions de
creació de places i de despesa als ajuntaments de les Illes
Balears que tenguin els comptes sanejats.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els estudis que correspongui i impulsar, ben
dotats, els traspassos pendents de competències de l’Estat a la
comunitat autònoma, en matèries com justícia, cogestió
aeroportuària, ports d’interès general, costes i litoral, etc.

14. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a lluitar amb tots
els mecanismes al seu abast contra la involució i la
recentralització del model d'estat.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar progressivament la partida pressupostària
per a la Universitat de les Illes Balears amb l’objectiu de, en 2
anys, haver-la situat dins la mitjana estatal d’inversió per
alumne universitari.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar els canvis normatius per reduir l'impost de
successions i donacions.

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B) 
RGE núm. 14024/17 (complementat amb el RGE núm.

14025/17), del Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSOE),
derivades del Debat de política general del Govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSOE)
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a projectar i executar l'ampliació de capacitat de
tractament d'aigües residuals de l'EDAR de Formentera,
millorant la xarxa en alta i l'emissari, amb l'objecte de
perfeccionar el tractament secundari i introduir el tractament
terciari per a l'aprofitament de les aigües per a usos com ara
l'agrícola al llarg de 2018.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant per la declaració de la reserva
marina de Sa Punta de Sa Creu en aigües interiors de
Formentera, i en la declaració per part de l'Estat de les noves
reserves marines d'Es Sec d'ES Ram i Es Baix Fondo, com a
part de la política en defensa dels estocs pesquers, la pesca
tradicional i la lluita contra la sobrepesca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Decret de transport marítim en el termini
màxim de sis mesos, per garantir l'equilibri i la suficiència de
les freqüències de servei entre illes al llarg de tot l'any i, alhora,
a aplicar criteris de sostenibilitat que permetin reduir els
impactes ambientals que són conseqüència de les excursions
marítimes i de l'excés de sortides programades per les línies
regulars en els mesos punta de l'estiu.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un estudi de viabilitat jurídica i d'impacte
econòmic en relació amb l'aplicació de l'impost de turisme
sostenible al conjunt del sector del turisme nàutic, en el
transcurs dels propers sis mesos.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar la planificació de les obres d'ampliació de
l'IES Marc Ferrer de Formentera, previstes per al període
2019-2023 en el Pla d'Infraestructures Educatives, per fer
efectiu l'inici de la seva execució al llarg del curs 2018-2019.

Palma, a 25 d'octubre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

C) 
RGE núm. 14029/17 (complementat amb el RGE núm.

14030/17), del Grup Parlamentari Mixt (María Montserrat
Seijas i Patiño), derivades del Debat de política general del
Govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (María Montserrat
Seijas i Patiño) presenta, derivades del Debat de política
general del Govern, les propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la figura dels adjunts al síndic de
greuges, aquests desenvoluparan la seva acció en un àmbit
material específic i exerciran les funcions per delegació del
síndic en aquests àmbit d'actuació. Es proposa la figura dels
adjunts en els àmbits de: defensor del menor, defensor del
pacient i defensor de l'usuari dels serveis socials.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear ajudes econòmiques destinades a facilitar
l'adherència dels tractaments farmacèutics que estan subjectes
a finançament públic, prescrits per facultatius de l'Ibsalut, i a
destinar aquestes ajudes a aquelles persones en situació real de
necessitat dins aquells col·lectius més vulnerables i susceptibles
de no poder afrontar la despesa realitzada per l'adquisició dels
seus medicaments i, per tant, sofrir de pobresa farmacològica
i que no estan adscrits a les exempcions fixades en el punt 8 de
l'article 94 bis del RD 16/2012.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer públics i de lliure accés, tant per als investigadors
com per als investigadors corrents, tots els estudis que aquest
govern i els anteriors han finançat amb doblers públics.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un estudi per posar en marxa un programa pilot de
renda bàsica universal a l'illa de Menorca. I aquest serveixi
d'estudi per a la futura implantació de la renda bàsica universal
a tota la comunitat.

Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

D) 
RGE núm. 14031/17, del Grup Parlamentari Mixt

(María Consuelo Huertas i Calatayud), derivades del Debat
de política general del Govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (María Consuelo
Huertas i Calatayud) presenta, derivades del Debat de política
general del Govern, les propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un decret de mínims de la llengua catalana a
la Universitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar els imports de cobertura de la Renda Social
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Garantida, en tots els casos, a fi que iguali o superi les
quantitats calculades per la UE com a llindar de pobresa
espanyol en el marc de la Carta Social Europea.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un pla d’ajudes econòmiques, fiscals i
de suport per a autònoms per a la creació de nous negocis que,
en condicions preestablertes, propiciïn la diversificació
econòmica i/o l’I+D+I.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar instruments a fi de fer efectiva la
transparència compromesa en els acords pel canvi establerts a
principi de legislatura, perquè tots els pacients puguin saber la
seva situació a les llistes d’espera i el temps aproximat que
manca per a l’atenció, amb garanties i màxim rigor.

Palma, a 26 d'octubre de 2017
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

E) 
RGE núm. 14094/17 (rectificat amb el RGE núm.

14110/17), del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
derivades del Debat de política general del Govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per Menorca
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar convenis entre l’Ajuntament de Palma, el
Govern i els consells insulars, sense que suposi cap cost per a
aquests darrers, per fer efectius l’article 88 bis i la disposició
addicional de la Llei de capitalitat de Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Govern de l’Estat la gestió dels aeroports
i dels ports d’interès general de la comunitat autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant perquè el Govern de l’Estat
assumeixi la implantació de la tarifa màxima universal de 20€
per als vols interilles.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar les compensacions per manutenció i
allotjament dels malalts i familiars que s’han de desplaçar per
ser atesos en un hospital fora de la seva illa de residència.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el conveni amb la residència Ca’n Granada
per tal de millorar les condicions dels seus usuaris.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei d’energies renovables i/o
contra el canvi climàtic abans de l’any 2018 en el qual, entre
d’altres, s’incloguin mesures impositives a les grans
companyies elèctriques i grans empreses contaminants.

7. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per impedir les prospeccions petrolíferes i les
campanyes sísmiques a la mar Mediterrània.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu, com més aviat millor, el Decret de
posidònia.

9. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del Govern
de les Illes Balears en el seu suport a la declaració de la cultura
Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la UNESCO,
impulsada pel Consell Insular de Menorca, i l’insta a continuar
aquesta tasca a través del Pla de Menorca Talaiòtica
2018-2020.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar la creació d’un Centre Integrat de Formació
Professional d’Hostaleria a Ciutadella i a iniciar l’habilitació de
l’antiga estació marítima per al seu ús, sempre que es donin les
condicions necessàries, tot garantint l’obertura del centre
durant aquesta legislatura, preferentment per al curs
2018-2019.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el trasllat dels fangs residuals de la depuradora de
Ferreries fora de l’illa per al seu adequat tractament.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar la llei de consultes populars durant l’any
2018.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una comissió formada per l’Ajuntament d'Es
Castell, el Consell de Menorca i el Govern, a més de la societat
civil representada per l’Associació de Veïns d'Es Castell, per
impulsar l’ús públic dels quarters i donar resposta a les
necessitats del municipi.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adjudicar la realització del projecte pilot de recàrrega
de l'aqüífer de migjorn de Menorca abans que finalitzi l'any
2017.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar durant el 2018 les obres de rehabilitació de la
Sala Augusta de Maó per allotjar-hi el Conservatori
Professional de Música de Menorca.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a enllestir el Pla d'Indústria de les Illes Balears abans
que finalitzi l'any 2017 i a dotar-lo de forma suficient per donar
resposta a les necessitats de modernització, innovació i
internacionalització de les empreses industrials de les Illes
Balears.

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El portaveu
Nel Martí i Llufriu
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F) 
RGE núm. 14096/17, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, derivades del Debat de política general del Govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Podem Illes Balears
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una empresa energètica pública que pugui
impulsar el Pla de transició energètica que necessiten les
nostres illes i que prioritzi la iniciativa pública.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer el dret subjectiu a l'habitatge dels
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears que es trobin en
situació de vulnerabilitat en matèria d'habitatge.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d'una oficina d'habitatge buit que disposi
d'un registre per tal de donar respostes al problema d'habitatge
que tenim a la nostra terra.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar demanant al Govern estatal la condonació
del deute públic balear i la renegociació del deute amb els
bancs, per tal de disposar de més doblers per a inversió en
sanitat, educació i polítiques socials.

5. El Parlament de les Illes Balears reconeix la plurinacionalitat
de l'Estat i la necessitat d'una solució dialogada per resoldre la
situació a Catalunya, i rebutja així mateix l'aplicació de l'article
155 de la Constitució.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desprivatitzar serveis com l'hemodiàlisi a Mallorca,
la radioteràpia d'Eivissa i els pàrquings de Son Espases i Can
Misses, així com a prestar els serveis d'hemodinàmica i
neurocirurgia a l'Hospital de Can Misses d'Eivissa, per anar
treballant cap a una sanitat pública, universal, gratuïta i de
qualitat a les  Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reduint les llistes d'espera augmentant
l'eficiència de l'ús dels recursos propis i el nombre de
professionals necessaris.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per ampliar la universalització
efectiva de la Renda Social Garantida.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a l'àmbit de les seves competències, a prendre mesures
per resoldre la pobresa farmacològica, atenent aquelles
persones que no poden fer front al pagament farmacològic
prescrit per metges del Servei de Salut de les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no potenciar ni promoure el turisme sanitari amb
doblers públics.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir incrementant anualment progressivament el
pressupost dedicat a l'R+D+I fins a arribar a la mitjana estatal

i a prendre les mesures necessàries per desenvolupar aquest
sector, així com les noves tecnologies a les quatre illes.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer complir l’acord sobre reducció de barracons fins
al 70% a final de l’actual legislatura.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar prioritzant sempre la inversió en l'escola
pública seguint els criteris d'eficiència i la necessària
planificació.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant a totes les illes els pròxims
anys la plantilla de vigilància, control i inspecció dels Espais
Naturals Protegits i Xarxa Natura 2000, incloent-hi la mar
interior.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les passes necessàries per reconèixer la
singularitat de Menorca pel fet de ser l'única Reserva de
Biosfera de les Illes Balears, i a signar un acord de
col·laboració per contribuir al desenvolupament de polítiques
de sostenibilitat.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant i consolidant polítiques de suport
al món agrari, en especial als petits agricultors, les dones rurals
i les cooperatives.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la prevenció i la lluita contra
la violència masclista dotant de més recursos els pressuposts en
aquesta matèria.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar els òrgans de participació de cada illa en les
polítiques de gestió de l'aigua, per tal de recollir les seves
singularitats i, en haver finalitzat la revisió anticipada del Pla
Hidrològic, a dur a terme el traspàs de la gestió dels recursos
hídrics als consells insulars amb la dotació econòmica suficient.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant polítiques actives de
diversificació del model productiu per tal d'evitar la
sobredependència del sector turístic a la nostra economia, i a
diversificar-la.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la paralització del projecte d'implantació del gas
natural a Menorca i a fomentar la inversió en projectes de
producció d'energies renovables, per poder fer viable arribar a
l'objectiu europeu del 2050 de cent per cent energies
renovables.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir estratègies que permetin millorar la capacitat
d'adaptació i a reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic a les
Illes Balears.

22. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de l'Estat a
procedir a la transferència de la gestió del litoral al Govern de
les Illes Balears, tal com diu l'article 32.17 de l'Estatut
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d'Autonomia, tot garantint una dotació econòmica suficient per
garantir aquesta competència.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir prevenint i a seguir lluitant contra la
precarietat laboral i a dotar de recursos tant econòmics com de
més personal d'inspecció i campanyes de conscienciació el món
empresarial.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar i a impulsar polítiques de foment del
transport públic (bus i ferrocarril), a augmentar les freqüències
horàries, la flexibilització d'horaris entre pobles i la
intermodalitat, i a ordenar l'accés de trànsit rodat a espais
naturals protegits.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant polítiques culturals actives i a
dotar dels recursos necessaris per potenciar els sectors creatius
i que així es contribueixi des del món cultural a la
diversificació del model productiu.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a doblar l'import de l'Impost de Turisme Sostenible,
tant en temporada alta com en la baixa,  i a adoptar les mesures
necessàries per no perjudicar les illes de Menorca i Formentera.

Palma, a 26 d'octubre de 2017
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

G) 
RGE núm. 14097/17 (complementat amb el RGE núm.

14109/17), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
derivades del Debat de política general del Govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure en tot l'àmbit del sistema de compra
pública clàusules i criteris de compra de productes locals
agroalimentaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un protocol de bones pràctiques en l'àmbit
del lloguer de l'habitatge habitual que compti amb el consens
dels sectors implicats per tal de garantir el dret a l'habitatge i
fomentar la convivència social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar mesures destinades a combatre la precarietat
laboral juvenil per fer front a la ruptura generacional i als
efectes cicatriu que genera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar actuacions de divulgació científica com a
eina de foment de l'economia del coneixement.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la creació d'un Consell assessor de benestar

animal com a òrgan consultiu en matèria de protecció
d'animals.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un Pla d'exhumació de totes les fosses de la
Guerra Civil a les Illes Balears a la primera meitat de 2018, als
efectes d'establir un calendari per a l'exhumació de les fosses
que siguin viables i per a la senyalització i la protecció de les
que no es poden exhumar.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l'elaboració d'un diagnòstic i un pla
d'igualtat entre homes i dones a la pagesia de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins les modificacions previstes de la Llei 8/2012, 
de turisme de les Illes Balears, es revisi la regulació del "tot
inclòs" i de tots aquells aspectes necessaris per aprofundir amb
un model turístic de major qualitat i combatre el turisme incívic
de gatera.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que mentre no es reformi el sistema de finançament se
suspengui el pagament del fons de suficiència per part de les
Illes Balears, que ens obliga a retornar part del finançament a
partir de la tesi, absurda i insostenible, que els serveis estan
sobrefinançats i que només el 2018 ens suposarà 681 milions
d'euros.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar i actualitzar la legislació referent als
arxius públics i a la cultura popular i tradicional.

11. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport i
reconeix i valora com a imprescindible la tasca que realitzen el
col·lectiu de docents i tota la comunitat educativa als centres
escolars de les Illes.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un pla de transformació digital a
l'educació que millori la connectivitat dels centres i impulsi
projectes pedagògics a través de les tecnologies de
l’aprenentatge i el coneixement.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en el marc normatiu per tal de dignificar i
millorar les condicions de feina del personal de prevenció i
extinció d'incendis des del respecte a les competències i
singularitats dels diferents cossos (Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, consells insulars i Ajuntament de
Palma).

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’augment en l’oferta de Formació
Professional, per tal de donar resposta a l’increment de la
demanda i a les noves necessitats dels sectors econòmics
estratègics.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’Advocacia de la CAIB a estudiar les mesures
judicials necessàries per tal de fer efectiu el compliment de la
legalitat pel que fa a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
especialment en relació amb l’article 32 (competències
executives) i la disposició addicional sisena (Règim especial).
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a mantenir i reforçar els Jutjats de Pau existents als
municipis de les nostres illes, que acosten l’administració de
justícia a la ciutadania, compleixen una funció clau en la
intermediació i la resolució de conflictes, i custodien als seus
arxius una part important de la història documentada de molts
dels nostres pobles.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres del Govern de l’Estat a no suspendre unilateralment
ni l’autonomia ni les funcions de cap comunitat autònoma ni
dels seus poders executiu i legislatiu.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Hisenda a considerar que l’activitat dels ens públics
autonòmics de ràdio i televisió és d’interès públic i no de
caràcter comercial, per tal que aquests mitjans i els seus
pressuposts mantenguin l’exempció en el pagament de l’IVA.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer la primera consulta popular sobre la prohibició de
les prospeccions petrolieres una vegada aprovada la nova llei
de consultes de les Illes Balears.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a complir amb l'inici del procediment per a l'ampliació del Parc
Nacional de Cabrera abans que finalitzi el 2017, tal i com va
acordar de manera unànime el patronat d'aquest espai natural.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar dins el projecte de llei de canvi climàtic una
proposta de fiscalitat verda dirigida al foment de la reducció
d'emissió de gasos contaminants.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar mesures per regular el mercat de cotxes de
lloguer amb finalitat turística tot considerant criteris com l’alta
de cada vehicle de la flota, la seva renovació i el seu grau
d’eficiència energètica.

Palma, a 26 d'octubre de 2017
La portaveu suplent
Isabel M. Busquets i Hidalgo

H) 
RGE núm. 14108/17, del Grup Parlamentari Popular,

derivades del Debat de política general del Govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular presenta,
derivades del Debat de política general del Govern, les
propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar el projecte de la implantació del gas natural
a Menorca, que va ser adjudicat per l’anterior govern de les
Illes Balears el mes de març de 2015.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Pla d'Indústria que estableix la recentment
aprovada Llei d'indústria abans del 31 de desembre de 2017,
per tal d'impulsar el sector industrial de les nostres Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el termini de quatre mesos presenti en el
Parlament una llei per combatre la sinistralitat laboral, per tal
de disminuir l'elevada sinistralitat que es dóna a les nostres
illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i, concretament, la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca a la immediata tramitació dels expedients
de les ajudes per al desenvolupament rural que es troben
paralitzats.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques actives d’ocupació
diferenciades, amb una major dotació pressupostària per a
2018, per a aturats de llarga durada, per tal de disminuir
l'anomenat atur estructural i per a aturats majors de 45 anys,
davant les dificultats d’aquest col·lectiu per accedir a un lloc de
treball.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, com acusació particular de l’anomenat “cas
contractes” sol·liciti que en les diligències prèvies obertes es
realitzi:
• Una prova pericial i sobre el valor de mercat dels estudis

que siguin objecte d’investigació així com dels que, en el
futur, puguin ser-hi inclosos, atès que l’informe de la
Intervenció expressament assenyala que no n'és l’objecte.

• Una sol·licitud al Consell de Formentera, a l’Ajuntament de
Palma i a l’Ajuntament de Calvià dels expedients de
contractació dels estudis adjudicats a les empreses
vinculades amb el Sr. Jaume Garau Taberner durant aquesta
legislatura.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears ha incomplit el Codi Ètic i la Llei de contractes
del sector públic donant lloc a una querella admesa a tràmit per
corrupció política, i insta el Govern a extremar els controls per
evitar qualsevol altre cas de corrupció i a complir sense més
retard totes les obligacions de transparència, bon govern i bona
administració establertes a la normativa estatal i autonòmica
aplicable.

8. El Parlament de les Illes Balears constata que la Comissió
d'investigació de les carreteres d'Eivissa ha significat un
malbaratament de recursos públics donat que ha acabat amb
l'arxiu de les seves conclusions per part de la Fiscalia
Anticorrupció.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar al Projecte de llei de pressuposts generals
de les Illes Balears per a 2018 l’execució dels projectes per a
la recollida i desguàs de les aigües superficials del sector nord
de Ciutadella, per ser canalitzades cap al Canal dels Horts; i de
canalització del tram urbà del Canal Salat tercera fase, d’acord
amb la petició formulada per l’Ajuntament de Ciutadella
l’agost de 2015 a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, insta el Govern de les Illes Balears que aquests
mateixos pressuposts incorporin l’execució del projecte per a
la recollida i desguàs de les aigües superficials del tram rústic
d’Alaior, anomenat projecte de protecció enfront de les
avingudes que preveu la connexió amb un anterior projecte.
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10. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta el retard
en la posada en marxa de l’estació dessaladora de Ciutadella,
i insta el Govern de les Illes Balears a gestionar, sense més
retard ni excuses, la posada en funcionament d’aquestes
instal·lacions, tal com va anunciar el Pacte, de manera que el
preu de l’aigua no superi la mitjana del preu de la resta de
dessaladores de les Illes Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar i executar definitivament durant el 2018
una política eficaç per a la desnitrificació dels aqüífers
d’Eivissa i Menorca, que presenten concentracions excessives
de nitrats, clorurs i sulfats.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar l’eliminació, amb garanties que no es
produiran afectacions ni impactes mediambientals, dels fangs
contaminants de l’antiga depuradora de Ferreries, i que
desisteixi definitivament del soterrament d’aquests llots
contaminants. Així mateix el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a liquidar l'import degut a l'Ajuntament de
Santa Eulària (Eivissa) per la gestió i l'aplicació agrícola dels
llots originats per la depuradora de la localitat.

13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears a la immediata
retirada de la canalització submarina de l’antic emissari de
Talamanca, en atenció a la preservació mediambiental de les
praderies de posidònia, la seguretat marítima i la integritat
física de les persones.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar l’article 6 del Decret 29/2007 per autoritzar
el fondeig lliure condicionat amb boies ecològiques al Port de
Sanitja.

15. El Parlament de les Illes Balears constata el retard en
l’execució de les tasques de neteja de torrents previstes per a
enguany i insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla
plurianual de neteges de torrents de totes les illes i a augmentar
les quantitats en el pressupost de 2018.

16. El Parlament de les Illes Balears constata que durant els dos
anys de govern d’aquest Pacte, les úniques depuradores fetes
són precisament les que deixà amb projectes i dotació
pressupostària l’anterior executiu i les fetes pel Ministeri que
foren desbloquejades pel govern anterior. En aquest sentit, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar el pla de construcció i manteniment de
depuradores i estacions de bombeig i a incrementar les partides
suficientment en els pressuposts generals de les Illes Balears
per a 2018.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar el pressupost de transport públic i a
adreçar-lo, prioritàriament, a solucionar els problemes de
mobilitat dels residents de Balears, apostant per la
intermodalitat que garanteix l’Estació Intermodal de Palma.

18. El Parlament de les Illes Balears constata que l’absència de
mesures en transport públic i infraestructures condiciona la
greu saturació viària -que va en augment- i que cada dia
pateixen milers de ciutadans a les carreteres, especialment en
els accessos a Palma.

19. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la declaració de Reserva Natural i Marina
de l’illa de Tagomago.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, dins la present legislatura, s’ampliï la capacitat de
la depuradora de Formentera i, dins el proper any 2018, es
facin les actuacions necessàries per tal de reduir al màxim les
males olors i les molèsties que causa als veïns de la zona.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar la quantificació econòmica del traspàs de
competències als consells insulars de gestió de residències i
centres de dia i de gestió de places residencials i de centre de
dia, amb l’objectiu de dotar-les suficientment, especialment en
el cas de l’illa de Menorca.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, conjuntament amb el Consell de Mallorca,
un nou projecte d’ús per al Centre Joan Crespí, que aprofiti les
seves instal·lacions i s’adapti a les necessitats actuals i reals de
les persones amb discapacitat.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar el sobrant pressupostari de la renda social
garantida, en el cas que n’hi hagi, a finançar exclusivament
nous projectes o programes d’àmbit social que no hagin estat
anunciats prèviament.

24. El Parlament de les Illes Balears, pel que fa a la normativa
en matèria de serveis socials i participació, insta el Govern de
les Illes Balears a agilitar el desenvolupament de la Llei
d’igualtat de dones i homes, especialment en allò que fa
referència a la violència masclista, i a presentar, dins l’any
2018, el projecte d’una nova llei del voluntariat de les Illes
Balears.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi, conjuntament amb tots els consells
insulars i ajuntaments, dels serveis socials i programes
susceptibles de concertació social.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que realitzi la seva política social d’habitatge comptant
amb tots els consells insulars, els ajuntaments, les entitats
socials i els agents del sector.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir una residència destinada als menorquins,
eivissencs i formenterencs que han de rebre atenció sanitària a
Mallorca, i els seus familiars, en lloc de destinar a ús
residencial unes habitacions hospitalàries de Son Espases, amb
l’incompliment que suposa dels compromisos contrets pels
partits del Pacte per a aquesta legislatura.

28. El Parlament de les Illes Balears continua constatant la
problemàtica existent derivada de la manca de personal a gran
part dels centres sanitaris de la nostra comunitat autònoma, i
insta el Govern de les Illes Balears a presentar de forma
immediata el Pla proposat i aprovat el 27 de setembre de 2016
i a presentar, en tres mesos, el de prevenció d’esperes
excessivament prolongades en els serveis d’urgències
hospitalàries, domiciliàries i a proves diagnòstiques, per àrees
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de salut, per a la seva presentació als sindicats i als serveis
mèdics afectats a fi de consensuar les actuacions a realitzar.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada i
aprovada per unanimitat el dia 8 de febrer de 2017 en els
termes següents: “ La Conselleria de Salut proposarà als
sindicats d’àmbit sanitari d’aquesta comunitat amb
representació a l’Ibsalut, iniciar negociacions d’aquelles
mesures, incloses les econòmiques, que suposin una fidelització
dels professionals de les diferents àrees de salut”. I atesa la
precarietat de les mesures per atreure professionals de la salut
a aquesta comunitat autònoma i atesa la millora econòmica
actual, insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment
a aquelles mesures acordades i signades anteriorment com ara
els acords sindicals de fidelització de 2008.

30. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera de
Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a complir
els acords parlamentaris aprovats, com ara les proposicions no
de llei aprovades a la Comissió de Salut el 7 d’octubre de 2015
i el 28 d’octubre de 2015, respecte dels grups de treball de
coordinació sociosanitària a totes les àrees de salut, o la
proposició no de llei aprovada en el Ple de dia 7 de desembre
de 2016 respecte de la redacció del Pla de cronicitat en un
termini de sis mesos.

31. El Parlament de les Illes Balears constata la falta de diàleg
del Govern de les Illes Balears amb els diferents sindicats
sanitaris i la imposició del Decret de capacitació lingüística del
personal estatutari del Servei de Salut contra el criteri de tots
els gerents dels hospitals públics, i insta el Govern de les Illes
Balears a tenir en compte en la tramitació del decret les
opinions dels col·lectius afectats que tots els gerents han fet
seves.

32. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors de la sanitat pública i, davant el menyspreu
continuat d’aquest govern, també constata i reconeix el paper
de la sanitat privada i de la seva col·laboració amb la sanitat
pública per a la millora de la salut d’aquesta comunitat.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar un servei d’al·lergologia a l’illa de
Mallorca, un a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera i un altre
a l’àrea de salut de Menorca.

34. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer feina
per un sistema educatiu basat en la qualitat, l’equitat i la
llibertat on cada alumne pugui desenvolupar els seus interessos
i aptituds; un sistema que faci efectiu el dret a l’educació de
qualitat i a la llibertat d’ensenyament com a drets públics
subjectius.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu immediatament l’increment dels recursos
econòmics destinats a educació, amb un mínim de 1.000
milions d’euros al pressupost de la Conselleria d’Educació i
Universitat, tal i com s’havien compromès els partits que
formen part del Pacte.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un nou Pla d’infraestructures educatives

que modifiqui l’actual, resolgui les mancances de finançament
i les imprecisions temporals, inclogui aquells centres educatius
que varen ser oblidats i reculli les necessitats que s’han posat
en evidència amb compromisos ferms de solució per a cada
municipi balear.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una estratègia que inclogui mesures
concretes per lluitar contra les actuals xifres de l’educació
balear, que són de les pitjors nacionals en matèria
d’abandonament escolar prematur, fracàs escolar i absentisme.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar abans de final d’any un Pla de cultura real i
efectiu per al període 2017-2019, amb l’obligació de
desplegar-lo de forma efectiva en els devuit mesos que resten
de legislatura.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer una aposta ferma i clara per l’escola concertada,
opció elegida pel 40% de les famílies de les Illes Balears, amb
el reconeixement de la seva necessitat dins la societat de les
Illes Balears, i a dotar-la dels mateixos recursos que l’escola
pública, sense discriminar-la com s’ha fet ara.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar amb el Govern de l’Estat els convenis que
siguin necessaris, a fi de donar compliment al protocol
d’intencions firmat entre els dos governs el mes de desembre de
2015 i que suposen el desenvolupament del Conveni de
carreteres.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar, reivindicar i tancar els acords necessaris
amb el Govern d’Espanya a fi de garantir abans de finals de la
present legislatura l’execució de les inversions estatutàries, la
millora del sistema de finançament de les comunitats
autònomes i l’aprovació del nou Règim Especial per a les Illes
Balears; així com a situar la inversió per càpita a les Illes
Balears, mitjançant els pressuposts de l’Estat per a 2018,
almenys a la mitjana de l’Estat espanyol. També s’insta el
Govern de les Illes Balears a presentar nous projectes al Pla
Juncker, així com a defensar i lluitar els projectes ja presentats.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir en els pressupostos de la comunitat
autònoma per a 2018 una reducció impositiva a les rendes
mitjanes i baixes, i insta també el Govern de les Illes Balears a
no incrementar el tipus impositiu de cap impost i a no crear
noves figures impositives pel que resta de legislatura. En
concret, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar als pressupostos de la CAIB 2018 les
següents mesures fiscals:
• Anul·lar l’increment previst a l’Impost de Turisme

Sostenible i eliminar aquest impost a les estades turístiques
en temporada baixa.

• Reduir la tributació a l’Impost de Successions i Donacions,
i en especial als anomenats grups 3 i 4.

• Reduir al 4% l’Impost de Transmissions Patrimonials per
als ciutadans que adquireixin el seu primer habitatge
habitual.

• Retornar els tipus impositius de l’Impost de Patrimoni als
valors previs a 2016.
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• Incrementar els llindars i les quanties de les actuals
deduccions autonòmiques de l'IRPF per lloguer d’habitatge
i per adquisició de llibres de text, i crear una deducció per
despeses d’escoleta.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir una partida als pressupostos de la CAIB per
a 2018 per començar a pagar els 144 milions que el Govern té
pendent de pagament amb els consells de Mallorca (125
milions), Menorca (8,5 milions) i Eivissa (10,5 milions), en
concepte de bestretes a compte del model de finançament dels
consells insulars. Per altra banda, es constata que l’increment
de pressupost als consells insulars del 9% a l'exercici de 2017
en comparació a l'exercici de 2016, és fruit de la llei de
finançament de consells insulars aprovada a l’anterior
legislatura.

44. El Parlament de les Illes Balears constata l’excessiu nivell
d’endeutament de la CAIB i insta el Govern de les Illes Balears
a establir mesures concretes per tal d’anar reduint aquest deute,
ara que es disposa d’una situació econòmica adient.

45. El Parlament de les Illes Balears constata l'important
increment de les partides pressupostàries destinades a
Educació, Sanitat i Serveis Socials, fruit de l'augment de l'ordre
dels 1.000 milions d'euros dels recursos disponibles per part del
Govern, com a conseqüència de la reactivació econòmica que
es va començar a esdevenir a partir de l'any 2014 de l'anterior
legislatura.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a anul·lar l’acord del Consell de Govern a través del
qual es transferia la competència en matèria de promoció
turística als consells insulars, i a renegociar amb els propis
consells insulars una millora de la dotació econòmica. El
resultat de la renegociació no reduirà en cap cas la dotació
econòmica acceptada pels consells insulars que ja són titulars
de la competència.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en les convocatòries sobre la destinació de
l’impost turístic la possibilitat que els ajuntaments
individualment i a través de la FELIB puguin presentar
projectes de finançament en el seu àmbit territorial que
s’ajustin al caràcter finalista de la Llei 2/2016, de 30 de març,
de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible. En aquest sentit, el
Parlament insta el Govern a destinar als projectes presentats
pels municipis de les Illes Balears un mínim corresponent al
33% de l’impost turístic recaptat en cada exercici.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, per tal d’evitar la situació actual que suposa
una prohibició efectiva de qualsevol modalitat de lloguer
turístic.

Palma, a 26 d'octubre de 2017
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

I) 
RGE núm. 14111/17, del Grup Parlamentari Socialista,

derivades del Debat de política general del Govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta,
derivades del Debat de política general del Govern, les
propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
donar resposta a la petició del Govern de les Illes Balears
realitzada el mes de juliol de 2017, per col·laborar amb la
creació de dues oficines d'assistència a víctimes del delicte, una
a Inca i una a Manacor.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
modificar la llei coneguda com "d'identitat de gènere" per tal de
no considerar una patologia la transexualitat i de garantir els
drets dels menors.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que el conflicte
territorial espanyol és polític i només trobarà una solució des
del diàleg, al mateix temps insta el Govern de l’Estat i el
Govern de Catalunya a iniciar un diàleg sincer per fer possible
una proposta perquè Catalunya continuï formant part
d’Espanya, i insta igualment totes les forces polítiques a iniciar
un procés de reforma constitucional de caràcter federal, amb
reconeixement de la plurinacionalitat, que aclareixi el
repartiment competencial i amb un millor sistema de
finançament autonòmic.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que reguli el "tot inclòs" amb criteris de sostenibilitat
social i mediambiental, i de qualitat en la prestació de serveis,
que ha d'anar en relació amb la plantilla de personal fix i a les
places de l'establiment, això mitjançant la presentació d'un
projecte de llei al Parlament de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar i donar suport activament al
desenvolupament de Sa Coma a Eivissa especialment en la
millora d’infraestructures d’investigació, recerca i formació
hostalera i de qualitat turística.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar, conjuntament amb la Unió Europea, programes
de turisme social europeu específics per a les Illes per poder
desenvolupar durant els mesos d’hivern i facilitar així el procés
de desestacionalització de l’activitat turística.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una partida per equipaments esportius a
Menorca, Eivissa, Formentera i la part forana de Mallorca per
ser necessària la realització d’inversions en equipaments
esportius en aquests territoris, i en especial, aquells que donen
un servei supramunicipal.

8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per seguir impulsant mesures i accions per tal
de prevenir la violència, la xenofòbia i l’homofòbia que tingui
l’origen a qualsevol tipus de manifestació esportiva a través de
la redacció i la tramitació d’un reglament per tal de
desenvolupar les funcions i la composició de la Comissió
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contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears prevista a la
Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport a les Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el 2018 les polítiques culturals
contemplades en el document inicial del Pla de cultura, entre
els quals es contempla la creació de l’institut d’indústries
culturals i així com també el desenvolupament de la Llei de
mecenatge.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per recuperar la memòria
democràtica de les nostres illes, a continuar amb l'obertura de
fosses per tancar ferides, així com per reconèixer i reparar les
víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar augmentant i millorant l’atenció a les
persones en situació de dependència, ja sigui mitjançant
l’augment de les places residencials públiques o concertades,
considerant que un gran nombre de persones majors no volen
ser ateses als centres residencials i per a elles s’han d’impulsar
i augmentar les alternatives a l’envelliment com són les llars
compartides, els habitatges tutelats o els serveis d’ajuda a
domicili.

12. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
treball impulsat pel Govern de les Illes Balears en l’aplicació
de mesures de protecció social a les persones amb discapacitat
i l’instam a continuar augmentant l’atenció i els serveis dirigits
a aquest col·lectiu, reconeix i dóna suport a les entitats del
tercer sector que hi treballen pel benestar del col·lectiu de la
discapacitat: professionals, usuaris, famílies i voluntaris.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballat per ampliar la universalització
efectiva de la Renda Garantida.

14. El Parlament de les Illes Balears valora positivament els
acords entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular
de Menorca i l'Ajuntament de Maó per tal de fer possible la
construcció d’una nova residència per a persones grans
dependents; així com a continuar treballant en l'estreta relació
amb el Consell Insular de Menorca, en l’àmbit dels serveis
socials, garantint les corresponents aportacions econòmiques.

15. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
la proposta de nou REIB plantejada pel Govern de les Illes
Balears i insta el Govern de l’Estat a complir amb els terminis
compromesos per a la seva negociació i aprovació; així com a
incrementar la bonificació del transport aeri i marítim de
residents entre illes i la resta de l’Estat al 75% i eliminar les
taxes aèries en temporada baixa, introduint-ho en els
pressuposts generals de l’Estat de 2018.

16. El Parlament de les Illes Balears constata
l’infrafinançament històric que pateix la comunitat autònoma
de les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat a iniciar de
manera immediata un procés de negociació política que permeti
aprovar un nou model de finançament en el menor temps
possible que prevegi la condonació d’una part del deute de la
CAIB i que respongui a les demandes d’avançar cap a una
major autonomia fiscal.

17. El Parlament de les Illes Balears rebutja la taxa de reposició
imposada pel Govern de l'Estat, que implica una limitació a la
potestat organitzativa dels serveis públics i una minva en la
qualitat, al mateix temps que insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la defensa de l’eliminació d'aquesta
limitació, ja que suposa un greu perjudici per als ciutadans
d'aquestes illes.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incorporar en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2018 les partides pressupostàries necessàries per tal de donar
satisfacció a allò que plantegen totes les proposicions de llei
presentades pel Parlament de les Illes Balears davant les Corts
Generals i a la tramitació de les quals el Govern d’Espanya no
ha donat conformitat a l’empara de l’article 134.6 de la
Constitució, així com a les quantitats econòmiques
compromeses amb el Govern de les Illes Balears en matèria de
finançament de carreteres, aigua i sanejament, d’acord amb els
terminis acordats.

19. El Parlament de les Illes Balears valora el pla de reducció
de ràtios a educació infantil, l'increment de professorat de tots
els nivells educatius i dels recursos d’atenció a la diversitat, la
implantació del pla de formació inicial del professorat, i insta
el Govern a intensificar els seus esforços i a adoptar noves
mesures destinades a millorar la qualitat i l’equitat del nostre
sistema educatiu.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un nou marc de finançament per a la
UIB, a través de la signatura d'un contracte-programa que
estableixi com s’han de dur a terme les aportacions per part del
Govern de les Illes Balears en concepte de transferència
nominativa de despeses corrents i d’inversions.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reforçant el suport de l’atenció a l’alumnat
amb altes capacitats per poder reduir els problemes derivats de
la seva atenció i aprofitar els seu potencial, establint una xarxa
de professorat de referència en altes capacitat que permeti
l’atenció adequada i l’acompanyament d’aquests alumnes al
llarg del seu procés formatiu.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar un protocol d’actuació i de formació
prèvia de tot el personal que realitza el servei de transport
escolar, així com a establir un sistema d’indicadors de la
qualitat del servei que es desenvolupa dintre dels autobusos de
transport escolar per part del personal contractat per aquest
servei.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a intervenir i a tenir un paper proactiu perquè els salaris
s’incrementin progressivament i sempre per damunt de la
inflació, perquè els treballadors i les treballadores puguin, com
a mínim, mantenir o augmentar el poder adquisitiu. Els
increments salarials s’han d’adaptar al cicle econòmic de cada
sector i territori, amb l’objectiu de recuperar el poder adquisitiu
previ a la crisi econòmica i de reduir les desigualtats.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar el nombre d’inspectors i subinspectors a Espanya
i a les Illes Balears del cos de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social (ITSS) en coordinació amb el Govern de les
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Illes Balears amb l’objectiu de vetllar i millorar les condicions
laborals dels treballadors i les treballadores.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que inclogui dins el catàleg de malalties professionals aquelles
malalties d’origen professional que en aquests moments tenen
la concepció de dolences o patologies “comunes”, amb especial
atenció a aquelles de naturalesa músculoesquelètica i en
matèria d’ergonomia, a categories professionals com les
cambreres de pis, l'handling, i els reposadors.

26. El Parlament de les Illes Balears, amb la finalitat de fer més
competitiu i que la normativa reguladora del sector comerç
sigui el més ajustada a les especificitats i necessitats de cada
comunitat autònoma, insta el Govern de l'Estat a derogar
l'article 28 del Reial Decret 20/2012, per tal de recuperar els
dos períodes tradicionals de rebaixes, i a constituir un espai de
debat on hi estiguin representades totes les CCAA, per tal de
revisar la normativa estatal, amb especial esment a la
delimitació de competències amb matèria de comerç, i així
evitar el solapament de la normativa estatal sobre l'autonòmica.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la reducció de les llistes d’espera dins
la sanitat pública i insta el Govern de les Illes Balears a
recuperar el Decret de garantia de demora i a restituir al
Defensor de l’Usuari de la sanitat a les Illes Balears.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la recuperació de professionals de la
salut, amb major estabilitat i convocant pel proper any una gran
oferta pública d'ocupació, i així mateix insta el Ministeri de
Sanitat del Govern d’Espanya a abordar de la mà de les CCAA
mesures per pal·liar la manca de metges en el Sistema Nacional
de Salut.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la rehabilitació i la
reconversió de l'Hospital Son Dureta, l'Hospital del Verge del
Toro i a l'antic hospital de Can Misses com a centres
sociosanitaris.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un decret de carrera investigadora i un
programa de captació de talent investigador en salut.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir les eines els i recursos necessaris per fer
efectiva una vertadera integració tarifària entre les xarxes de
transport públic interurbà i urbà a l'illa de Mallorca; així com
a facilitar l'ús de títols i targetes de transport entre les diferents
illes.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, en les noves concessions de transport
públic terrestre per carretera sota la seva competència, un
model de transport públic de major qualitat i amb més nivell de
servei, més equitatiu en termes territorials, més competitiu
respecte del vehicle privat; i més sostenible en termes
ambientals incorporant de forma progressiva els sistemes de
propulsió menys contaminants possibles; així com a treballar de
forma coordinada amb els consells insulars per tal de donar-los
suport tècnic amb les mateixes finalitats i amb l'objectiu
d'assolir una major interconnexió entre les diferents xarxes de

transport de cada illa, especialment pel que fa a la integració de
sistemes tarifaris.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir un pla plurianual de construcció de nous
habitatges, amb un mínim de 200 habitatges per any, fins
arribar als nivells actuals d'habitatge públic a la Unió Europea.
Aquest Pla hauria de tenir una durada i un compromís de 10
anys com a mínim.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que promogui acords amb els ajuntaments per tal que
aquests comuniquin els solars públics que tenen en propietat
per construir habitatges públics amb la finalitat de crear un parc
estable d'habitatge públic de lloguer.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei del canvi climàtic i
transició energètica que incorpori la creació d’instruments
eficaços per coordinar i planificar les actuacions que s’han
d’impulsar en cada un dels sectors, amb la definició d’un
calendari d’actuacions, articulat en plans quinquennals
revisables per anar adaptant l’estratègia a l’evolució de la
situació.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a participar amb els consells insulars, en la realització
d'un pla d'ordenació del nostre litoral, que tingui en compte les
característiques particulars de cadascuna de les nostres illes i
que estableixi criteris que permetin treballar per minimitzar
l'impacte que la pressió humana causa sobre el nostre litoral,
sobretot en els mesos de temporada alta.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar els plans de formació per tal de fomentar una
major capacitació professional del sector agrari i facilitar la
incorporació del nostres joves al món de l’agricultura i al
treball del nostre camp.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la millora i el manteniment de
les infraestructures hídriques, en la revisió del Pla hidrològic i
en les línies d'actuació necessàries per garantir la recuperació
dels nostres aqüífers i dels recursos hídrics de les nostres illes.

Palma, a 26 d'octubre de 2017
La portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

J) 
RGE núm. 14112/17, del Grup Parlamentari Mixt

(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), derivades del
Debat de política general del Govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía) presenta, derivades del Debat de
política general del Govern, les propostes de resolució
següents:

1. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la
congelació el 2010 de l'acord aconseguit el 2008 i aprovat
posteriorment en  Mesa sectorial de Sanitat per a la fidelització
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del personal sanitari facultatiu del subgrup A1 del Servei de
Salut de les Illes Balears com a compensació de la doble i triple
insularitat en els serveis de salut de l'illa de Menorca i Eivissa
i Formentera. És per això que insta el Govern de les Illes
Balears a descongelar aquest acord, habilitant el cobrament del
cent per cent del complement de fidelització a partir de l'1 de
gener de 2018.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la transparència en les llistes d'espera en
sanitat i serveis socials duent a terme para tal fi:

a) L'elaboració d'un document públic on estiguin recollits
els criteris i les prioritats per a la confecció de les llistes
d'espera, tant en sanitat com en els serveis socials.
b) La implementació d'un sistema de fàcil accés que permeti
que cada usuari o pacient pugui accedir a la informació que
li incumbeix per saber la posició actualitzada en la llista
d'espera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en un termini de sis mesos, una auditoria
completa dels espais i edificis públics i del sector públic
instrumental per conèixer les necessitats d'accessibilitat, amb
l'objectiu d'anar elaborant el pla d'accessibilitat universal
previst a la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal
de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de les
freqüències de tren i metro de l'empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) des de març del present any; per
tant, insta el Govern de les Illes Balears a restablir i, si n'és el
cas, a millorar-ne les freqüències.

5. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la necessitat
d'impulsar la Formació Professional per la seva importància
estratègica per al canvi del nostre model laboral i econòmic, de
manera que sigui percebuda com un itinerari formatiu de
primera opció per als nostres estudiants, al mateix temps que
constata la falta de nous títols i places oferts per l'administració
educativa conformement amb els sectors emergents. Per això,
insta el Govern balear a planejar un Centre integrat de
Formació Professional on s'imparteixin tots els estudis de la
família professional "Energia i Aigua", atenent les futures
necessitats del sector emergent de les energies renovables.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que garanteixi en tots els centres educatius de la
comunitat el compliment de l'article 18.1 de la Llei Orgànica
8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, que estableix que:
“Tots els centres públics desenvoluparan les seves activitats
amb subjecció als principis constitucionals, garantia de
neutralitat ideològica i respecte de les opcions religioses i
morals a què fa referència l'article 27.3 de la Constitució”.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d'accés sostenible als llocs d'interès
natural i/o paisatgístic, en col·laboració amb la resta
d'administracions competents.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que reculli, en la Llei de pressupostos de l'any 2018, les
modificacions normatives pertinents en matèria tributària per
a:

a) La disminució de l'impost de Successions i Donacions.

b) I la reducció del tram autonòmic de l'IRPF per a la classe
mitjana i treballadora.

9. El Parlament balear insta el Govern balear que adopti els
canvis normatius que siguin necessaris perquè, a partir de 2018,
l'impost sobre estades turístiques no hagi d'abonar-se entre els
mesos de novembre i març (ambdós inclosos), fomentant així
la desestacionalització.

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2017, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 13923/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb
l'anomenat Pla Juncker, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 6400/17.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
6400/17, relativa a política general del Govern en relació amb
l'anomenat Pla Juncker, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears, davant el desinterès
mostrat pel Govern de les Illes balears en el desenvolupament
del Pla d'inversions per Europa, conegut com Pla Juncker,
l'insta a exigir, lluitar i defensar, davant els organismes
pertinents, els projectes que, des de la nostra comunitat
autònoma, s'han presentat a aquest pla d'inversions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar nous projectes d'inversió públicoprivada al
Pla d'inversions per Europa (Pla Juncker) fins, com a mínim,
arribar a un total de 1.060 milions d'euros d'inversió, tal i com
ho demanava a l'anterior legislatura el diputat socialista i actual
conseller del Govern, Sr. Marc Pons.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Pla d'inversions per Europa (Pla
Juncker), com a mínim el projecte de remodelació de la Platja
de Palma, l'àrea de serveis i zona universitària de Sa Coma a
Eivissa i el Pla de dinamització integral del Port de Maó a
Menorca, tal i com ho demanava a l'anterior legislatura el
diputat socialista i actual conseller del Govern, Sr. Marc Pons.

Palma, a 20 d'octubre de 2017
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 13764/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
seguiment de les denúncies de Consum.

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.

Pensa el Govern fer un especial seguiment de les denúncies
presentades a Consum?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

B)
RGE núm. 13765/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions presentades a Consum el 2016.

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.

Quantes reclamacions es presentaren davant les oficines de
la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

C)
RGE núm. 13766/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions presentades a Consum el 2015.

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.

Quantes reclamacions es presentaren davant les oficines de
la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

D)
RGE núm. 13767/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions presentades a Consum el 2015 a Eivissa i
Formentera.

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.

Quantes reclamacions es presentaren davant les oficines de
la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
a Eivissa i Formentera l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

E)
RGE núm. 13768/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions presentades a Consum el 2015 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes reclamacions es presentaren davant les oficines de
la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
a Mallorca l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

F)
RGE núm. 13769/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions presentades a Consum el 2015 a Menorca.

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.

Quantes reclamacions es presentaren davant les oficines de
la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
a Menorca l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras
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G)
RGE núm. 13770/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions presentades a Consum el 2016 a Eivissa i
Formentera.

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.

Quantes reclamacions es presentaren davant les oficines de
la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
a Eivissa i Formentera l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

H)
RGE núm. 13771/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions presentades a Consum el 2016 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes reclamacions es presentaren davant les oficines de
la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
a Mallorca l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

I)
RGE núm. 13772/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions presentades a Consum el 2016 a Menorca.

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.

Quantes reclamacions es presentaren davant les oficines de
la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
a Menorca l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

J)
RGE núm. 13773/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de les reclamacions presentades a Consum el 2015.

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.

Relació detallada de les reclamacions que es realitzaren
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2015 per sectors
econòmics.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

K)
RGE núm. 13774/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de les reclamacions presentades a Consum el 2016.

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.

Relació detallada de les reclamacions que es realitzaren
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2016 per sectors
econòmics.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

L)
RGE núm. 13775/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de les reclamacions presentades a Consum el 2016
a Eivissa i Formentera.

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.

Relació detallada de les reclamacions que es realitzaren
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears a Eivissa i Formentera durant l'any
2016 per sectors econòmics.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

M)
RGE núm. 13776/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de les reclamacions presentades a Consum el 2016
a Mallorca.

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

Relació detallada de les reclamacions que es realitzaren
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears a Mallorca durant l'any 2016 per
sectors econòmics.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

N)
RGE núm. 13777/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de les reclamacions presentades a Consum el 2016
a Menorca.

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.

Relació detallada de les reclamacions que es realitzaren
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears a Menorca durant l'any 2016 per
sectors econòmics.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

O)
RGE núm. 13778/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de les reclamacions presentades a Consum el 2015
a Eivissa i Formentera.

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.

Relació detallada de les reclamacions que es realitzaren
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears a Eivissa i Formentera durant l'any
2015 per sectors econòmics.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

P)
RGE núm. 13779/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de les reclamacions presentades a Consum el 2015
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació detallada de les reclamacions que es realitzaren
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears a Mallorca durant l'any 2015 per
sectors econòmics.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

Q)
RGE núm. 13780/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de les reclamacions presentades a Consum el 2015
a Menorca.

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.

Relació detallada de les reclamacions que es realitzaren
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears a Menorca durant l'any 2015 per
sectors econòmics.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

R)
RGE núm. 13781/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consultes presencials ateses el 2015.

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.

Quantes consultes d'informació presencial es varen atendre
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

S)
RGE núm. 13782/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consultes presencials ateses el 2016.

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.
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Quantes consultes d'informació presencial es varen atendre
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

T)
RGE núm. 13783/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consultes telefòniques ateses el 2015.

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.

Quantes consultes d'informació telefònica es varen atendre
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

U)
RGE núm. 13784/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consultes telefòniques ateses el 2016.

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.

Quantes consultes d'informació telefònica es varen atendre
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

V)
RGE núm. 13785/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consultes telemàtiques ateses el 2015.

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.

Quantes consultes d'informació telemàtica es varen atendre
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

W)
RGE núm. 13786/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consultes telemàtiques ateses el 2016.

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.

Quantes consultes d'informació telemàtica es varen atendre
davant les oficines de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

X)
RGE núm. 13787/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiències davant la Junta Arbitral de Consum el 2015.

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.

Quantes peticions per celebrar audiències davant la Junta
Arbitral de Consum es varen atendre davant les oficines de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
durant l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

Y)
RGE núm. 13788/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiències davant la Junta Arbitral de Consum el 2016.

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.

Quantes peticions per celebrar audiències davant la Junta
Arbitral de Consum es varen atendre davant les oficines de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
durant l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

Z)
RGE núm. 13789/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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audiències davant la Junta Arbitral de Consum el 2015 a
Eivissa i Formentera.

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.

Quantes peticions per celebrar audiències davant la Junta
Arbitral de Consum es varen atendre davant les oficines de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears a
Eivissa i Formentera durant l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AA)
RGE núm. 13790/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiències davant la Junta Arbitral de Consum el 2015 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes peticions per celebrar audiències davant la Junta
Arbitral de Consum es varen atendre davant les oficines de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears a
Mallorca durant l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AB)
RGE núm. 13791/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiències davant la Junta Arbitral de Consum el 2015 a
Menorca.

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.

Quantes peticions per celebrar audiències davant la Junta
Arbitral de Consum es varen atendre davant les oficines de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears a
Menorca durant l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AC)
RGE núm. 13792/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

audiències davant la Junta Arbitral de Consum el 2016 a
Eivissa i Formentera.

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.

Quantes peticions per celebrar audiències davant la Junta
Arbitral de Consum es varen atendre davant les oficines de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears a
Eivissa i Formentera durant l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AD)
RGE núm. 13793/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiències davant la Junta Arbitral de Consum el 2016 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes peticions per celebrar audiències davant la Junta
Arbitral de Consum es varen atendre davant les oficines de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears a
Mallorca durant l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AE)
RGE núm. 13794/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiències davant la Junta Arbitral de Consum el 2016 a
Menorca.

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.

Quantes peticions per celebrar audiències davant la Junta
Arbitral de Consum es varen atendre davant les oficines de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears a
Menorca durant l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AF)
RGE núm. 13795/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empreses adherides al SAC.
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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.

Relació total d'empreses adherides al Sistema Arbitral de
Consum de les Illes Balears.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AG)
RGE núm. 13796/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empreses adherides al SAC amb seu a Eivissa.

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.

Relació total d'empreses adherides al Sistema Arbitral de
Consum de les Illes Balears amb seu social a l'illa d'Eivissa.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AH)
RGE núm. 13797/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empreses adherides al SAC amb seu a Formentera.

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.

Relació total d'empreses adherides al Sistema Arbitral de
Consum de les Illes Balears amb seu social a l'illa de
Formentera.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AI)
RGE núm. 13798/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empreses adherides al SAC amb seu 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació total d'empreses adherides al Sistema Arbitral de
Consum de les Illes Balears amb seu social a l'illa de Mallorca.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AJ)
RGE núm. 13799/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empreses adherides al SAC amb seu a Menorca.

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.

Relació total d'empreses adherides al Sistema Arbitral de
Consum de les Illes Balears amb seu social a l'illa de Menorca.

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AK)
RGE núm. 13800/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
videoconferències des de la implantació del sistema a
Eivissa.

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.

Quantes audiències de la Junta Arbitral de Consum s'han
realitzat per videoconferència a través de l'oficina de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears a
Eivissa des de la implantació del sistema?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AL)
RGE núm. 13801/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
videoconferències des de la implantació del sistema a
Formentera.

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.

Quantes audiències de la Junta Arbitral de Consum s'han
realitzat per videoconferència a través de l'oficina de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears a
Formentera des de la implantació del sistema?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras
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AM)
RGE núm. 13802/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
videoconferències des de la implantació del sistema 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes audiències de la Junta Arbitral de Consum s'han
realitzat per videoconferència a través de l'oficina de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears a
Mallorca des de la implantació del sistema?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AN)
RGE núm. 13803/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
videoconferències des de la implantació del sistema a
Menorca.

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.

Quantes audiències de la Junta Arbitral de Consum s'han
realitzat per videoconferència a través de l'oficina de la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears a
Menorca des de la implantació del sistema?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AO)
RGE núm. 13804/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
videoconferències des de la implantació del sistema.

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.

Quantes audiències s'han realitzat per videoconferència a
través de l'oficina de la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears a Eivissa des de la implantació del
sistema?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AP)
RGE núm. 13805/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
laudes favorables al consumidor el 2015.

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.

Quin és el total de laudes arbitrals a les Illes Balears durant
l'any 2015 amb resultat favorable al consumidor d'acord amb
les pretensions al·legades per aquest?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AQ)
RGE núm. 13806/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
laudes favorables al consumidor el 2016.

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.

Quin és el total de laudes arbitrals a les Illes Balears durant
l'any 2016 amb resultat favorable al consumidor d'acord amb
les pretensions al·legades per aquest?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AR)
RGE núm. 13807/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
laudes favorables al sector comercial el 2015.

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.

Quin és el total de laudes arbitrals a les Illes Balears durant
l'any 2015 amb resultat favorable al sector comercial d'acord
amb les pretensions al·legades per aquest?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AS)
RGE núm. 13808/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
laudes favorables al sector comercial el 2016.

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

Quin és el total de laudes arbitrals a les Illes Balears durant
l'any 2016 amb resultat favorable al sector comercial d'acord
amb les pretensions al·legades per aquest?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AT)
RGE núm. 13809/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
laudes de conformitat entre consumidor i comerç el 2015.

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.

Quin és el nombre total de laudes arbitrals a les Illes
Balears durant l'any 2015 amb resultat de conformitat entre el
consumidor i el comerç de què es tracti, alienes a les
pretensions inicials?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AU)
RGE núm. 13810/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
laudes de conformitat entre consumidor i comerç el 2016.

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.

Quin és el nombre total de laudes arbitrals a les Illes
Balears durant l'any 2016 amb resultat de conformitat entre el
consumidor i el comerç de què es tracti, alienes a les
pretensions inicials?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AV)
RGE núm. 13811/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de sensibilització per reduir el consum d'aigua
el 2015.

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.

Quines campanyes de sensibilització que permetin reduir el
consum d'aigua entre la població ha promogut el Govern de les
Illes Balears durant l'any 2015?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AW)
RGE núm. 13812/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de sensibilització per reduir el consum d'aigua
el 2016.

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.

Quines campanyes de sensibilització que permetin reduir el
consum d'aigua entre la població ha promogut el Govern de les
Illes Balears durant l'any 2016?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

AX)
RGE núm. 13830/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de
Legionella a Palmanova (1).

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.

Es coneixen els focus del recent brot de Legionella a
Palmanova?

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

AY)
RGE núm. 13831/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de
Legionella a Palmanova (2).

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.

Es coneixen les causes del recent brot de Legionella a
Palmanova?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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AZ)
RGE núm. 13832/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de
Legionella a Palmanova (3).

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.

Quants afectats ha produït el recent brot de Legionella a
Palmanova?

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

BA)
RGE núm. 13833/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de
Legionella a Palmanova (4).

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.

Quines mesures s'han adoptat després de la detecció del
recent focus de Legionella a Palmanova?

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

BB)
RGE núm. 13834/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de
Legionella a Palmanova (5).

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.

L'establiment o els establiments considerats com a focus del
recent brot de Legionella a Palmanova havien complit amb tota
la normativa de salut pública corresponent?

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

BC)
RGE núm. 13842/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni entre l'Ajuntament d'Inca i la Conselleria
d'Educació i Universitat per poder fer realitat el projecte
del CEIP Nou d'Inca.

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.

Quan està prevista la formalització del conveni entre
l'Ajuntament d'Inca i la Conselleria d'Educació i Universitat per
poder fer realitat el projecte del CEIP Nou d'Inca?

Palma, a 20 d'octubre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BD)
RGE núm. 13843/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
del CEIP Ponent durant el curs 2017-2018 al CEIP Nou
d'Inca.

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.

Quins espais del CEIP Ponent ocupa durant el curs 2017-
2018 el CEIP Nou d'Inca? Què suposa per al CEIP Ponent la
cessió d'aquests espais?

Palma, a 20 d'octubre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BE)
RGE núm. 13844/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grups
i nivells del CEIP Nou d'Inca.

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.

Quants grups i de quins nivells educatius consta el CEIP
Nou d'Inca el curs 2017-2018?

Palma, a 20 d'octubre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BF)
RGE núm. 13845/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ubicació prevista per a la construcció del projecte del CEIP
Nou d'Inca.

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.

Quina és la ubicació prevista per a la construcció del
projecte del CEIP Nou d'Inca?
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Palma, a 20 d'octubre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BG)
RGE núm. 13846/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost previst per a l'execució del projecte del CEIP
Nou d'Inca.

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.

Quin és el pressupost previst per a l'execució del projecte
del CEIP Nou d'Inca?

Palma, a 20 d'octubre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BH)
RGE núm. 13847/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
termini d'execució de la construcció del projecte del CEIP
Nou d'Inca.

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.

Quin termini d'execució es preveu per a la construcció del
projecte del CEIP Nou d'Inca i quan s'hi podran realitzar les
activitats docents?

Palma, a 20 d'octubre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BI)
RGE núm. 13851/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llicències de grans establiments comercials.

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.

Quantes llicències de grans establiments comercials es
troben actualment en tramitació a l'Administració de la
comunitat autònoma?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BJ)
RGE núm. 13852/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llicències d'ampliació de grans establiments comercials.

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.

Quantes llicències d'ampliació de grans establiments
comercials es troben actualment en tramitació a l'Administració
de la comunitat autònoma?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BK)
RGE núm. 13853/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinamització del petit comerç.

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.

Quines ajudes té previstes el Govern de les Illes Balears per
tal de dinamitzar el petit comerç?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BL)
RGE núm. 13854/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora del tràfic comercial.

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.

Quines mesures ha impulsat o pensa impulsar el Govern de
les Illes Balears per millorar el tràfic comercial i de
mercaderies des de i cap a les Illes Balears?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BM)
RGE núm. 13855/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transformació i comercialització de productes agrícoles el
2015.

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

Quants expedients per transformació i comercialització de
productes agrícoles es van sol·licitar durant el 2015 i quants se
n'han pagat? Indicau la quantia econòmica de cada beneficiari.

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BN)
RGE núm. 13856/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transformació i comercialització de productes agrícoles el
2016.

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.

Quants expedients per transformació i comercialització de
productes agrícoles es van sol·licitar durant el 2016 i quants se
n'han pagat? Indicau la quantia econòmica de cada beneficiari.

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BO)
RGE núm. 13857/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'agost.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost
de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BP)
RGE núm. 13858/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el desembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
desembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BQ)
RGE núm. 13859/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juliol.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
juliol  de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BR)
RGE núm. 13860/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juny.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de juny
de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BS)
RGE núm. 13861/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el novembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
novembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BT)
RGE núm. 13862/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'octubre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes
d'octubre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BU)
RGE núm. 13863/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el setembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
setembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BV)
RGE núm. 13864/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques l'agost.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de 'Formentera durant el mes
d'agost de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BW)
RGE núm. 13865/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el desembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de desembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BX)
RGE núm. 13866/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el juliol.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de juliol  de l'any 2016?
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Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BY)
RGE núm. 13867/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el juny.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de juny de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

BZ)
RGE núm. 13868/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el novembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de novembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CA)
RGE núm. 13869/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques l'octubre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia

d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
d'octubre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CB)
RGE núm. 13870/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el setembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de setembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CC)
RGE núm. 13871/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'agost.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de 'Menorca durant el mes
d'agost de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CD)
RGE núm. 13872/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el desembre.

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

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
desembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CE)
RGE núm. 13873/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juliol.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
juliol  de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CF)
RGE núm. 13874/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juny.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
juny de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CG)
RGE núm. 13875/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el novembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
novembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CH)
RGE núm. 13876/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'octubre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes
d'octubre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CI)
RGE núm. 13877/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'agost.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes
d'agost de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras
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CJ)
RGE núm. 13878/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el desembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
desembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CK)
RGE núm. 13879/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juliol.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
juliol  de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CL)
RGE núm. 13880/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juny.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
juny de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CM)
RGE núm. 13881/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el novembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
novembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CN)
RGE núm. 13882/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'octubre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes
d'octubre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CO)
RGE núm. 13883/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el setembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
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d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
setembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CP)
RGE núm. 13884/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el setembre.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
setembre de l'any 2016?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CQ)
RGE núm. 13885/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'abril de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes
d'abril de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CR)
RGE núm. 13886/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'agost de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes
d'agost de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CS)
RGE núm. 13887/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el febrer de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
febrer de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CT)
RGE núm. 13888/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el gener de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
gener de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CU)
RGE núm. 13889/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juliol de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
juliol de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CV)
RGE núm. 13890/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juny de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
juny de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CW)
RGE núm. 13891/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el maig de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
maig de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CX)
RGE núm. 13892/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el març de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
març de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CY)
RGE núm. 13893/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el setembre de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
setembre de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

CZ)
RGE núm. 13894/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'abril de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes
d'abril de l'any 2017?
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Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DA)
RGE núm. 13895/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'agost de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes
d'agost de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DB)
RGE núm. 13896/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el febrer de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
febrer de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DC)
RGE núm. 13897/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el gener de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia

d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
gener de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DD)
RGE núm. 13898/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juliol de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
juliol de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DE)
RGE núm. 13899/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juny de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
juny de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DF)
RGE núm. 13900/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el maig de 2017.

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

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
maig de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DG)
RGE núm. 13901/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el març de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
març de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DH)
RGE núm. 13902/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el setembre de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
setembre de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

 

DI)
RGE núm. 13903/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques l'abril de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
d'abril de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DJ)
RGE núm. 13904/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques l'agost de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
d'agost de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DK)
RGE núm. 13905/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el febrer de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de febrer de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras



BOPIB núm. 115 - 27 d'octubre de 2017 6291

DL)
RGE núm. 13906/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el gener de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de gener de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DM)
RGE núm. 13907/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el juliol de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de juliol de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DN)
RGE núm. 13908/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el juny de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de juny de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DO)
RGE núm. 13909/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el maig de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de maig de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DP)
RGE núm. 13910/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el març de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de març de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DQ)
RGE núm. 13911/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre
estades turístiques el setembre de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
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d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de setembre de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DR)
RGE núm. 13912/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'abril de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes d'abril
de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DS)
RGE núm. 13913/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques l'agost de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost
de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DT)
RGE núm. 13914/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el febrer de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
febrer de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DU)
RGE núm. 13915/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el gener de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
gener de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DV)
RGE núm. 13916/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juliol de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
juliol de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DW)
RGE núm. 13917/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el juny de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de juny
de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DX)
RGE núm. 13918/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el maig de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
maig de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DY)
RGE núm. 13919/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el març de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
març de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

DZ)
RGE núm. 13920/17, de la diputada Isabel Maria Oliver

i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades
turístiques el setembre de 2017.

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.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
setembre de l'any 2017?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
Isabel Maria Oliver i Sagreras

EA)
RGE núm. 13932/17, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció
educativa, 1.

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.

Quin és el nombre total d'inspectors educatius a les Illes
Balears?

Palma, a 23 d'octubre de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

EB)
RGE núm. 13933/17, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció
educativa, 2.

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.

Nombre d'inspectors educatius amb plaça fixa d'inspector
educatiu i data d'adjudicació de la plaça.

Palma, a 23 d'octubre de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

EC)
RGE núm. 13934/17, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció
educativa, 3.
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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.

Nombre d'inspectors educatius interins i data d'adjudicació
de la plaça a cadascun.

Palma, a 23 d'octubre de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

ED)
RGE núm. 13935/17, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció
educativa, 4.

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.

Nombre de places fixes convocades a la darrera
convocatòria a inspecció educativa, adjuntant l'enllaç del BOIB
de la darrera convocatòria per a accés a plaça fixa d'inspector
educatiu.

Palma, a 23 d'octubre de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

EE)
RGE núm. 13936/17, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció
educativa, 5.

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.

Enllaç del BOIB en el qual figura la darrera convocatòria
per a accés a places interines d'inspector educatiu, especificant
el nombre de places convocades.

Palma, a 23 d'octubre de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

EF)
RGE núm. 13976/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denúncies per
realització de "party boats" il·legals.

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.

Quantes denúncies s'han interposat davant la Conselleria de
Medi Ambient des de juliol de 2016 per realització de "party

boats" prohibides al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 24 d'octubre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

EG)
RGE núm. 13977/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denúncies per
realització de "party boats" il·legals.

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.

Quina és la quantia total de les sancions imposades davant
la Conselleria de Medi Ambient des de juliol de 2016 per
realització de "party boats" prohibides al Parc Natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 24 d'octubre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

EH)
RGE núm. 13978/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denúncies per
realització de "party boats" il·legals.

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.

Quantes de les sancions interposades per realització de
"party boats" en l'àmbit del Parc Natural de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera han estat abonades per part dels
denunciats?

Palma, a 24 d'octubre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

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 27 d'octubre de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)
RGE núm. 13983/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cartografia de
posidònia.

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.

Poden explicar en què consistirà el projecte que el Govern
finançarà amb l'impost turístic 2017 per cartografiar els fons de
posidònia?

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

B)
RGE núm. 14018/17, del diputat Josep Melià i Ques

(rectificat amb el RGE núm. 14130/17), del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a projectes de modernització d'establiments turístics.

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.

Quant s'han reduït les sol·licituds de modernització
d'establiments turístics els darrers tres mesos en relació amb el
mateix període de temps de l'any passat?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 14019/17, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a recuperació del decret de garantia de demora.

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.

Amb quins terminis concrets fa feina el Govern per
recuperar el decret de garantia de demora?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

D)
RGE núm. 14095/17, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a transferència de competències.

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.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears transferir les
competències en matèria d'aigua als consells insulars?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

E)
RGE núm. 14098/17, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a deficiències
a Es Pinaret.

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

Sra. Presidenta, després dels greus esdeveniments succeïts
en relació amb el centre socioeducatiu d'Es Pinaret, tenen
previst realitzar la inversió necessària per esmenar totes les
deficiències en seguretat de les quals pateix el centre?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

F)
RGE núm. 14099/17, del diputat Carlos Saura i León,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
concerts amb la sanitat privada.

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

Com valora el Govern el procés de reduir concerts amb la
sanitat privada acordat als "Acords pel canvi"?

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

G)
RGE núm. 14100/17, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Revisarà el Govern la Renda social garantida després que
l'EAPN denunciés que més de 200.000 persones a les Balears
viuen en risc de pobresa o exclusió social?

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

H)
RGE núm. 14101/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de les
habitacions de l'antic Can Misses destinades al personal
sanitari.

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

Quin és el preu definitiu de les habitacions de l'antic Can
Misses destinades al personal sanitari?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

I)
RGE núm. 14102/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions a les
escoles públiques de Santanyí.

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

Quines inversions té previst el Govern efectuar a les escoles
públiques de Santanyí?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

J)
RGE núm. 14103/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg
del conseller d'Educació i Universitat.

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

Què entén el Sr. Conseller d'Educació i Universitat per
diàleg?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)
RGE núm. 14104/17, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
neteja dels centres educatius de les Illes Balears.

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

En quina situació es troba el servei de neteja dels centres
educatius de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 14105/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio
d'infermeria a la UCI pediàtrica de Son Espases.

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

Sra. Consellera de Salut, per quina raó no es compleixen els
ràtios d'infermeria a la UCI pediàtrica de Son Espases?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

M)
RGE núm. 14106/17, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
model de finançament autonòmic.

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

Ha perdut el Govern l'esperança de poder tenir, dins aquesta
legislatura, un nou model de finançament autonòmic?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
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N)
RGE núm. 14107/17, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència de les competències en matèria de promoció
turística als consells insulars.

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.

Creu, Sra. Presidenta, que la transferència de competències
en matèria de promoció turística als consells insulars és justa i
equitativa?

Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de 2017, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.

Palma, a 19 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 13823/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de
"Nàufrags de l'evolució", davant la Comissió de Control
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Com valora el Sr. Manresa l'impacte internacional de la
coproducció del documental "Nàufrags de l'evolució"?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Sílvia Cano i Juan

B)
RGE núm. 13824/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb la
Fundació Mallorca Literària, davant la Comissió de
Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Pot explicar-nos el Sr. Manresa el conveni amb la Fundació
Mallorca Literària per a la recuperació i la difusió de la
memòria oral de Mallorca?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
La diputada
Sílvia Cano i Juan

C)
RGE núm. 13825/17, del diputat Damià Borràs i

Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
integració de ls redaccions d'esports d'IB3 Ràdio i IB3 TV,
davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

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

Com valora el Sr. Director de l'Ens el resultat de les
mesures d'integració de les redaccions d'esports d'IB3 Ràdio i
d'IB3 Televisió, així com els nous esforços per a la difusió
transmèdia dels esports de les nostres illes?

Palma, a 18 d'octubre de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber 

D)
RGE núm. 13826/17, del diputat Santiago Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
dels serveis informatius, davant la Comissió de Control
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quina és la situació dels serveis informatius a dia d'avui?

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

E)
RGE núm. 13827/17, de la diputada María José Ribas

i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis
en la programació per millorar els pèssims nivells
d'audiència, davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins canvis introduirà a la programació per tal de millorar
els pèssims nivells d'audiència que es consoliden a IB3?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

F)
RGE núm. 13828/17, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesura de les audiències a IB3, davant la Comissió de
Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Com es mesuraran a partir d'ara les audiències a IB3?

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

G)
RGE núm. 13829/17, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractament realitzat per IB3 dels successors de l'1
d'octubre, davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Com valora el tractament que IB3 ha fet dels successos de
l'1 d'octubre?

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

H)
RGE núm. 13836/17, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a programa de cultura LGTBI, davant la Comissió
de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

S'ha plantejat traslladar el format del programa de cultura
LGTBI de la ràdio autonòmica també a la televisió?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

I)
RGE núm. 13837/17, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a audiència, davant la Comissió de Control sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Considera el director general que l'audiència d'IB3 s'ha
rejovenit durant el seu mandat?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

J)
RGE núm. 13838/17, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
nombre de professionals que han deixat de fer feina a IB3
per les condicions laborals de l'actual empresa
concessionària dels informatius, davant la Comissió de
Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quin és el nombre de professionals amb llarga trajectòria a
IB3 que han deixat de treballar-hi en els darrers mesos a causa
de les condicions laborals establertes per l'actual empresa
concessionària dels serveis informatius d'IB3?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
El diputat
Josep Castells i Baró

K)
RGE núm. 13839/17, del diputat David Abril i Hervás,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
diferències salarials, davant la Comissió de Control sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

A què responen les diferències salarials entre professionals
amb responsabilitats similars a IB3?

Palma, a 19 d'octubre de 2017
El diputat
David Abril i Hervás

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2017, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pacte de salaris i rendes (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: L'actualització de
rendes i salaris resulta imprescindible perquè gran part de la
població pugui recuperar els nivells de benestar que s'han
perdut com a
conseqüència de la reforma laboral de 2012 i de les mesures
preses per l'empresariat per poder sortir de la crisi. Ara, ja
superada la situació conjuntural que es va donar anys enrere,
urgeix el restabliment de drets, salaris i rendes perduts per part
de treballadors i treballadores i incloure aquestes millores dins
de tots els convenis col·lectius que es puguin negociar.

Ja fa diversos anys que Espanya en general, i Balears en
particular, estan experimentant un creixement econòmic molt
important, molt per sobre de la mitjana europea. Però aquest
creixement no s’ha estat traslladant a la classe treballadora i no
s’ha estat distribuint la riquesa. Està passant just el contrari: qui
tenia més, té més, i aquells que tenien poc, tenen menys.

Balears encapçala el creixement econòmic de l’Estat i la
creació d’ocupació. Però el PSIB sempre ha defensat que més
important que el quant ho és el com. No és suficient crear
ocupació, ha de ser de qualitat: estable i amb salaris dignes.

Una de les qüestions més paradoxals de l’actual reactivació
econòmica és que en lloc de parlar de generació de riquesa, del
que es parla és de la persistència de les desigualtats
econòmiques, de la devaluació salarial o de la pobresa salarial.
Tots aquests conceptes ens recorden que estem davant una

recuperació coixa i asimètrica on els salaris semblen insensibles
a la generació de riquesa.

Una de les qüestions clau és plantejar-se per l’actual
incapacitat del salaris per créixer en plena reactivació
econòmica a diferència d’anteriors períodes de recuperació. En
aquest sentit, a l’hora d’afrontar aquest problema, és
fonamental esmentar un dels grans problemes d’arrel: la
Reforma Laboral de 2012.

D’aquesta Reforma Laboral deriva una excessiva i quasi
sistèmica temporalitat, parcialitat, rotació laboral, contractes de
pocs dies de durada, sinistralitat laboral, malalties d’origen
professional i, per suposat, un estancament salarial que pateixen
tantes i tantes persones.

L’estancament dels salaris i la pèrdua del poder adquisitiu
estan directament relacionats amb la precarietat laboral.

Aquesta Reforma Laboral ha romput l’equilibri entre
patronals i sindicats i ha defenestrat la negociació col·lectiva i
els convenis col·lectius sectorials. Ha afavorit i ha permès que
les externalitzacions rebaixin les condicions laborals dels
convenis col·lectius sectorials, i ha causat, entre d’altres, la
precarització dels treballadors i la depressió salarial. El marc
laboral estatal ha permès a les empreses passar de competir via
qualitat a fer-ho via devaluació salarial.

Precisament per això, si volem increments salarials, el que
s’ha de fer es canviar el marc normatiu laboral de l’Estat per
protegir i retornar l’equilibri a la negociació col·lectiva
(negociar
d’igual a igual) i evitar que les externalitzacions, permeses pel
Govern de l’Estat, trepitgin els convenis col·lectius sectorials
territorials.

Els salaris han d’augmentar i han de recuperar el poder
adquisitiu. Els convenis col·lectius de cada província o
comunitat han de respectar-se i s’han d’adaptar al context
particular. A major creixement econòmic sectorial al territori,
major pujada salarial.

Si atenem algunes dades de la publicació del Govern,
“Quaderns d’Economia”, la pujada salarial està més que
justificada en termes econòmics:
• Pèrdua de poder adquisitiu: el salari mitjà ha perdut un 3,4

% de poder adquisitiu entre 2009 i 2015. Les rendes
salarials han incrementat un 5,1 % i l’IPC ho ha fet un 8,21
%.

• La sortida de la crisi és asimètrica: entre 2009 i 2015,
mentre la massa salarial va caure un 5,6 %, les rendes del
capital (EBE) varen augmentar un 5,7 %.

• Increment de les desigualtats: el 2008, el 30 % dels
assalariats que més cobra cobrava de mitjana 3,6 vegades
més que el 30 % dels assalariats que menys cobra. Set anys
després, el 2015, la diferència s’incrementa fins a 4,2
vegades més.

• Salari més baix de l’Estat: en relació amb el nivell de vida
de cada comunitat autònoma, el salari brut mensual de
Balears és el més baix de l’Estat, un 17 % inferior a la
mitjana espanyola.

• Abaratiment de l’hora treballada: mentre que a Europa
l’increment de productivitat ha anat acompanyat
d’importants increments salarials, a Balears ha crescut la
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productivitat i els salaris s’han estancat. Entre 2009 i 2015,
l’hora treballada costa un 6,1 % menys, amb la conseqüent
pèrdua de poder adquisitiu de les rendes dels treballadors.

• Els col·lectius que han perdut més poder adquisitiu amb la
crisi són també els precaritzats per la reforma laboral:
dones, treballadors amb contracte temporal, treballadors a
jornada parcial, treballadors de més edat i aquells amb
menor nivell educatiu.

Arribats a aquest punt, és de justícia social recuperar els
valors salarials previs a la crisi ja que la resta d’indicadors així
ho han fet. Un dels grans temes socials de l’actual creixement
econòmic és el de les desigualtats. Sense cap dubte, l’evolució
dels salaris és un element central per aconseguir una reducció
d’aquestes desigualtats. És responsabilitat de les institucions i
dels representants polítics engegar mesures per no deixar ningú
enrere. Contràriament, ens enfrontaríem a una crisi de
legitimitat del sistema econòmic, però també del sistema polític
i social.

És per això que les administracions, institucions i grups
polítics, ja sigui a nivell local, autonòmic o estatal, tenen el
deure de jugar un paper proactiu a l’hora de fixar unes
condicions laborals positives i un marc de negociació
col·lectiva que millori les condicions de feina dels treballadors
i treballadores. Així ho ha fet el Govern de les Illes Balears,
intervenint perquè s’assoleixin acords entre patronals i sindicats
en els convenis col·lectius de comerç i hoteleria, que milloren
les condicions salarials i de feina, o amb mesures com el Pla de
Lluita contra la Precarietat Laboral, que ha millorat les
condicions laborals de més de 9.500 persones en dos anys. Les
administracions, doncs, no poden i no han de mostrar passivitat
quan són qüestions que afecten la dignitat i la qualitat de vida
dels ciutadans i les ciutadanes.

Millors salaris significa un major consum intern i de les
famílies i, per tant, un major creixement del conjunt de sectors
de l’economia. Significa majors cotitzacions. Significa majors
i millors prestacions i subsidis, i també millors pensions.
Significa major estabilitat laboral i qualitat de vida. Significa
majors ingressos per a l’Estat i les administracions i, per tant,
millors serveis públics: millor educació, millor sanitat, millor
transport, millors infraestructures, més polítiques actives
d’ocupació... Significa, en definitiva, un estat de benestar més
fort, una reducció de les desigualtats i una major cohesió social,
que és precisament el que aquesta societat necessita.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’ Estat
espanyol a:

1. Derogar la Reforma Laboral de 2012.

2. Canviar la normativa laboral estatal per retornar l’equilibri
a la negociació col·lectiva i recuperar
el poder de negociació dels treballadors i les treballadores.

3. Eliminar la normativa laboral estatal que permet a les
externalitzacions de serveis i als convenis d’empresa rebaixar

les condicions laborals i devaluar els salaris fixats i acordats als
convenis col·lectius sectorials entre patronals i sindicats.

4. Intervenir i tenir un paper proactiu perquè els salaris
s’incrementin progressivament i sempre per damunt de la
inflació, perquè els treballadors i les treballadores puguin, com
a mínim, mantenir o augmentar el poder adquisitiu. Els
increments salarials s’han d’adaptar al cicle econòmic de cada
sector i territori, amb l’objectiu de recuperar el poder adquisitiu
previ a la crisi econòmica i reduir les desigualtats.

5. Consensuar amb els sindicats un increment gradual del SMI
fins arribar als 1.000 euros mensuals el 2020.

6. Adoptar mesures concretes i decidides per reduir l'escletxa
salarial de gènere com l’aprovació d’una llei d’igualtat salarial,
que, entre d'altres, estableixi l’obligatorietat que els salaris i la
modalitat de contractes no tingui diferenciació de gènere i
siguin de coneixement públic.

7. Equiparar la pujada salarial dels empleats públics per a 2018
segons l’augment de la inflació tot incorporant complements i
addicions per poder anar recuperant el poder adquisitiu.

8. Incrementar el nombre d’inspectors i subinspectors a
Espanya i Balears del cos de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social (ITSS) amb l’objectiu de vetllar i millorar les condicions
laborals dels treballadors i les treballadores.

9. Que l’Estat engegui mesures extraordinàries, com el Pla de
Lluita contra la Precarietat en el Treball de Balears, perquè es
compleixi la normativa en matèria de contractació indefinida,
temporal, temps parcials, descansos, temps de treball i permisos
de maternitat/paternitat.

10. Que l’Estat, a través de l’INS (Institut Nacional de Salut
Laboral), realitzi un circuit d’atenció i estudis de càrregues de
feina per afavorir el reconeixement de malalties d’origen
professional que en aquests moments tenen la concepció de
dolences o patologies “comunes”, amb especial atenció
d’aquelles de naturalesa músculoesquelètica i en matèria
d’ergonomia.

11. Reforçar el principi de causalitat com a única justificació de
la contractació temporal perquè aquests contractes siguin una
eina transitòria i excepcional, de reforç d’estructura. S’ha
d’evitar que la figura del contracte temporal tingui un caràcter
estructural i gairebé sistemàtic.

12. Modificar la Llei Montoro de pressupostos de 2013 perquè
els governs autonòmics i les entitats locals tinguin una major
flexibilitat per millorar les condicions laborals dels treballadors
i les treballadores de les administracions i empreses públiques.

13. Prendre mesures per eliminar els fenòmens de precarització
de “falsos autònoms” i totes les noves formes de
sobreexplotació laboral.
14. Que el Govern de l’Estat introdueixi en el seu llenguatge i
dintre de les seves prioritats la lluita contra la “precarietat
laboral”, adoptant el punt de vista del treballador, en comptes
d’abordar la qüestió des d’una òptica econòmica, parlant de
“frau laboral”.
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Palma, a 19 d'octubre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2017, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 13971/2017, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a l'increment i l'homogeneïtzació dels complements
retributius especials per la prestació de serveis
professionals a Formentera, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts.

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

La disposició addicional vuitena de la Llei 18/2016, de 29
de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears va regular determinats complements
retributius del personal de gestió i serveis del Servei de Salut
de les Illes Balears. Aquesta regulació sorgeix del que estableix
la lletra b) de l'article 43.2 de la Llei 55/2003, de 16 de
desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis
de salut, i es reconeixen determinats complements retributius
per al personal estatutari que presta serveis professionals a
Formentera.

En data 13 de gener de 2017, la Mesa Sectorial de Sanitat
va adoptar per unanimitat un acord per establir un complement
específic per prestació de serveis, d'aplicació al personal
estatutari de gestió i serveis que resideixi a Formentera i faci
feina a centres i institucions sanitaris del Servei de Salut ubicats
en aquesta illa.

Aquest acord, ratificat per Consell de Govern el 7 d'abril de
2017, fa referència expressa a “les condicions particulars en
què es presten els serveis a Formentera”, i així mateix, reconeix
les quanties abonades des de l'1 de gener de 2007 pel mateix
concepte, data que coincideix amb la posada en marxa del
primer hospital de l'illa.

En el moment de l'aprovació d'aquest complement retributiu
especial l'any 2007, la mesura s'acordà per promoure
l'estabilitat i la consolidació de la plantilla en reconeixement als
inconvenients associats a la triple insularitat que pateix

Formentera en aspectes com ara l'accés a l'habitatge per a tot
l'any, el major cost dels béns i serveis, la major dificultat per al
desenvolupament de la carrera professional en aquest destí i les
dificultats per accedir a programes de formació entre d'altres.

Actualment aquest complement només el percep el personal
de l'Ibsalut que resideix i treballa a Formentera, i ha mostrat ser
una eina retributiva eficaç per facilitar l'establiment a l'illa del
personal sanitari i de gestió, fet que contribueix d'una forma
important a garantir el dret a l'assistència sanitària pública i
gratuïta per part dels residents, amb els mateixos estàndards de
qualitat que la resta d'equipaments sanitaris de la nostra
comunitat autònoma.

Deu anys després, però, els entrebancs lligats a aquesta
triple insularitat continuen afectant de forma important les
persones residents a Formentera, fet que té una implicació
major quan es tracta del personal docent, personal d'Ibanat o
personal d'altres serveis indispensables que són competència
del Govern de les Illes Balears.

És per això que, conscients de la importància de promoure
i facilitar, en la mesura possible, l'estabilitat dels llocs de feina
vinculats a serveis tan essencials com són l'ensenyament, la
prevenció i la protecció contra incendis, la gestió i la
conservació d'espais protegits o els serveis d'accés a l'habitatge,
entre d'altres; la totalitat dels grups polítics amb representació
al Consell Insular de Formentera han instat el Govern a
“prendre consciència de la situació actual dels treballadors
públics del Govern de les Illes Balears a Formentera, i a
estudiar la possibilitat d'homogeneïtzar els complements
retributius per residència a l'illa a tot el conjunt”. (Acord
d'unanimitat del ple del Consell Insular de Formentera de 29 de
setembre de 2017).

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears en el seu article
120 sobre Relacions d'ordre tributari i financer, estableix que
aquestes s'ajustaran a la “solidaritat, equitat i suficiència
financera, atenent el reconeixement específic del fet diferencial
de la insularitat, per tal de garantir l’equilibri territorial i la
població real efectiva, determinada d’acord amb la normativa
estatal, i també l’evolució d’aquesta població.

En aquesta línia, el pacte de governabilitat signat l'any 2015
entre les formacions PSIB-MÉS per Mallorca-MÉS per
Menorca i Podem Illes Balears, estableix com a criteris
generals la “millora de les condicions de la contractació
laboral, la recuperació del pressupost d'educació i el seu
increment progressiu durant la legislatura”.

Per altra banda, la Llei 3/2007 de 27 de març, de funció
pública de les Illes Balears, en els seus articles 115 i 120 a) i c)
sobre drets i criteris del sistema retributiu, determina que “les
retribucions del personal s’han d’ajustar, en la mesura que sigui
possible, a l’entorn socioeconòmic de les Illes Balears, amb
especial atenció al fet diferenciador de la insularitat. Així
mateix s’ha de tendir a la uniformitat retributiva de tots els
llocs de feina que tenguin un mateix nivell de dificultat,
responsabilitat i condicions de treball”.

I en un sentit similar, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local, apunta a la necessitat d'assolir la
mobilitat interadministrativa en l'àmbit de la comunitat
autònoma i preveu que el Govern de les Illes Balears pot
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establir equivalències entre els cossos i les escales de
l'administració autonòmica.

Finalment, respecte d'aquesta qüestió, també s'han de
prendre en consideració les demandes dels sindicats docents
més representatius a les Pitiüses i al conjunt de les Illes
Balears, que denuncien les diferències entre el complement per
residència que ells cobren i el que cobren els docents que
exerceixen a les Illes Canàries. A les Illes Balears els mestres
i professors d'FP cobren 3.649 euros menys que els canaris, i en
el cas dels docents de secundària, la xifra ascendeix a 4.026
euros menys a l'any.

Per tot això:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar un diàleg entre totes les parts implicades per
la negociació dels acords econòmics que permetin l'equiparació
de tot els treballadors públics del Govern de les Illes Balears
amb residència a l'illa de Formentera, pel que fa a la percepció
del complement especial de residència en aquesta illa en el
primer trimestre de 2018.

Palma, a 24 d'octubre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 13922/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent dels
senadors en representació de la comunitat autònoma sobre
la seva activitat i postura en el Senat davant la possibilitat
d'aplicació de l'article 155 a Catalunya i les mesures
derivades d'aquesta possible aplicació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2017, conformement amb l'article 189.8 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, dels senadors en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Procediment de tramitació directa i lectura única per al

Projecte de llei RGE núm. 9463/17, de modificació del
Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de creació de la xarxa
hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment de
vinculació de centres privats d'atenció especialitzada. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, formalment
constituïda a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 27
d'octubre de 2017, adopta formalment l'acord de proposar al
Ple de la cambra la tramitació directa i en lectura única d'aquest
projecte de llei.

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

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 10120/17. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13975/17, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
pagaments de la PAC als agricultors de les Illes Balears.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Composició  de la Ponència d'estudi del document

lliurat al Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears
i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte
Educatiu". 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels
dies 18 i 27 d'octubre de 2017, admeté  a tràmit els escrits RGE
núm. 13522/17, 13580/17, 13603/17, 13631/17, 13643/17,
13719/17 i 13849/17, presentats pels diferents grups
parlamentaris de la cambra, mitjançant els quals es comuniquen
els membres que han de formar part de la ponència esmentada
i que són els següents:

Pel Grup Parlamentari Popular:
Maria Núria Riera i Martos
Sara Ramón i Roselló

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Conxa Obrador i Guzmán
Enrique Casanova i Peiro

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-108.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-109.pdf#page=22
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Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
Laura Camargo i Fernández

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Isabel M. Busquets i Hidalgo

Pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Maria Antònia Sureda i Martí

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
Josep Castells i Baró

Pel Grup Parlamentari Mixt
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de diputada de Margalida Capellà

i Roig (RGE núm. 14011/17).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2017, resta assabentada de l'escrit esmentat,
presentat per la Sra. Margalida Capellà i Roig, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, mitjançant el qual renuncia al
càrrec de diputada, amb efectes a partir de dia 1 de novembre
d'enguany.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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	RGE núm. 13830/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de Legionella a Palmanova (1).
	RGE núm. 13831/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de Legionella a Palmanova (2).
	RGE núm. 13832/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de Legionella a Palmanova (3).
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	RGE núm. 13843/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais del CEIP Ponent durant el curs 2017-2018 al CEIP Nou d'Inca.
	RGE núm. 13844/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grups i nivells del CEIP Nou d'Inca.
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	RGE núm. 13852/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llicències d'ampliació de grans establiments comercials.
	RGE núm. 13853/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dinamització del petit comerç.
	RGE núm. 13854/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora del tràfic comercial.
	RGE núm. 13855/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transformació i comercialització de productes agrícoles el 2015.
	RGE núm. 13856/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transformació i comercialització de productes agrícoles el 2016.
	RGE núm. 13857/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost.
	RGE núm. 13858/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el desembre.
	RGE núm. 13859/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol.
	RGE núm. 13860/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny.
	RGE núm. 13861/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el novembre.
	RGE núm. 13862/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'octubre.
	RGE núm. 13863/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre.
	RGE núm. 13864/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost.
	RGE núm. 13865/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el desembre.
	RGE núm. 13866/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol.
	RGE núm. 13867/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny.
	RGE núm. 13868/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el novembre.
	RGE núm. 13869/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'octubre.
	RGE núm. 13870/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre.
	RGE núm. 13871/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost.
	RGE núm. 13872/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el desembre.
	RGE núm. 13873/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol.
	RGE núm. 13874/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny.
	RGE núm. 13875/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el novembre.
	RGE núm. 13876/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'octubre.
	RGE núm. 13877/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost.
	RGE núm. 13878/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el desembre.
	RGE núm. 13879/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol.
	RGE núm. 13880/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny.
	RGE núm. 13881/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el novembre.
	RGE núm. 13882/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'octubre.
	RGE núm. 13883/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre.
	RGE núm. 13884/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre.
	RGE núm. 13885/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'abril de 2017.
	RGE núm. 13886/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost de 2017.
	RGE núm. 13887/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el febrer de 2017.
	RGE núm. 13888/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el gener de 2017.
	RGE núm. 13889/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol de 2017.
	RGE núm. 13890/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny de 2017.
	RGE núm. 13891/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el maig de 2017.
	RGE núm. 13892/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el març de 2017.
	RGE núm. 13893/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Mallorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre de 2017.
	RGE núm. 13894/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'abril de 2017.
	RGE núm. 13895/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost de 2017.
	RGE núm. 13896/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el febrer de 2017.
	RGE núm. 13897/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el gener de 2017.
	RGE núm. 13898/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol de 2017.
	RGE núm. 13899/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny de 2017.
	RGE núm. 13900/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el maig de 2017.
	RGE núm. 13901/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el març de 2017.
	RGE núm. 13902/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Menorca en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre de 2017.
	RGE núm. 13903/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'abril de 2017.
	RGE núm. 13904/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost de 2017.
	RGE núm. 13905/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el febrer de 2017.
	RGE núm. 13906/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el gener de 2017.
	RGE núm. 13907/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol de 2017.
	RGE núm. 13908/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny de 2017.
	RGE núm. 13909/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el maig de 2017.
	RGE núm. 13910/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el març de 2017.
	RGE núm. 13911/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Formentera en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre de 2017.
	RGE núm. 13912/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'abril de 2017.
	RGE núm. 13913/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques l'agost de 2017.
	RGE núm. 13914/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el febrer de 2017.
	RGE núm. 13915/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el gener de 2017.
	RGE núm. 13916/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juliol de 2017.
	RGE núm. 13917/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el juny de 2017.
	RGE núm. 13918/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el maig de 2017.
	RGE núm. 13919/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el març de 2017.
	RGE núm. 13920/17, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació a Eivissa en aplicació de l'impost sobre estades turístiques el setembre de 2017.
	RGE núm. 13932/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció educativa, 1.
	RGE núm. 13933/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció educativa, 2.
	RGE núm. 13934/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció educativa, 3.
	RGE núm. 13935/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció educativa, 4.
	RGE núm. 13936/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspecció educativa, 5.
	RGE núm. 13976/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denúncies per realització de "party boats" il·legals.
	RGE núm. 13977/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denúncies per realització de "party boats" il·legals.
	RGE núm. 13978/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denúncies per realització de "party boats" il·legals.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 13983/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cartografia de posidònia.
	RGE núm. 14018/17, del diputat Josep Melià i Ques (rectificat amb el RGE núm. 14130/17), del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a projectes de modernització d'establiments turístics.
	RGE núm. 14019/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a recuperació del decret de garantia de demora.
	RGE núm. 14095/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a transferència de competències.
	RGE núm. 14098/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a deficiències a Es Pinaret.
	RGE núm. 14099/17, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a concerts amb la sanitat privada.
	RGE núm. 14100/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a renda social garantida.
	RGE núm. 14101/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de les habitacions de l'antic Can Misses destinades al personal sanitari.
	RGE núm. 14102/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions a les escoles públiques de Santanyí.
	RGE núm. 14103/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg del conseller d'Educació i Universitat.
	RGE núm. 14104/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de neteja dels centres educatius de les Illes Balears.
	RGE núm. 14105/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio d'infermeria a la UCI pediàtrica de Son Espases.
	RGE núm. 14106/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model de finançament autonòmic.
	RGE núm. 14107/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de les competències en matèria de promoció turística als consells insulars.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 13823/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de "Nàufrags de l'evolució", davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 13824/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb la Fundació Mallorca Literària, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 13825/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració de ls redaccions d'esports d'IB3 Ràdio i IB3 TV, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 13826/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels serveis informatius, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 13827/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en la programació per millorar els pèssims nivells d'audiència, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 13828/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesura de les audiències a IB3, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 13829/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament realitzat per IB3 dels successors de l'1 d'octubre, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 13836/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a programa de cultura LGTBI, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 13837/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a audiència, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 13838/17, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a nombre de professionals que han deixat de fer feina a IB3 per les condicions laborals de l'actual empresa concessionària dels informatius, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 13839/17, del diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a diferències salarials, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte de salaris i rendes (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 13971/2017, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'increment i l'homogeneïtzació dels complements retributius especials per la prestació de serveis professionals a Formentera, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 13922/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relatiu a sollicitud de compareixença urgent dels senadors en representació de la comunitat autònoma sobre la seva activitat i postura en el Senat davant la possibilitat d'aplicació de l'article 155 a Catalunya i les mesures derivades d'aquesta possible aplicació.

	3.17. INFORMACIÓ
	Procediment de tramitació directa i lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de creació de la xarxa hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 10120/17.
	Composició  de la Ponència d'estudi del document lliurat al Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu".



	4. INFORMACIONS
	Renúncia al càrrec de diputada de Margalida Capellà i Roig (RGE núm. 14011/17)


