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G) RGE núm. 14180/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a avortaments.
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H) RGE núm. 14181/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a línia d'alta tensió
de Son Puig.
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L) RGE núm. 14187/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la connectivitat
aèria de Menorca durant aquest hivern.
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M) RGE núm. 14188/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de la partida
del Fons de Contingència dels pressuposts generals de la CAIB per a 2018.
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N) RGE núm. 14189/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei que
regula l'impost de turisme sostenible.
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C) A les Preguntes RGE núm. 9147 a 9150/17, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a captures de serps a Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca.
6370
D) A les Preguntes RGE núm. 9161 a 9165/17, presentades pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relatives a requisit de llengua responsable d’infermeria d’Atenció primària del Verge del Toro i del Canal Salat, supervisor/a d’Unitat
d’Urgències Hospitalàries del Mateu Orfila i d’Urgències d’Hospitalització de cirurgia, oftalmologia, urologia, pediatria, obstetrícia
i ginecologia del Mateu Orfila.
6370
E) A la Pregunta RGE núm. 9348/17, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a anàlisi per iniciar les tasques d'elaboració del Pla de Cultura.
6370
F) A la Pregunta RGE núm. 9390/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a exempció de
coneixements d’idiomes.
6370
G) A la pregunta RGE núm. 9563/17, de la diputada M. Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a ambulàncies.
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H) A la pregunta RGE núm. 9564/17, de la diputada M. Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a ambulàncies II.
6371
I) A la pregunta RGE núm. 9601/17, de la diputada M. Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a campanya d’estalvi d’aigua.
6371
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J) A la pregunta RGE núm. 9602/17, de la diputada M. Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a campanya publicitària pel foment del lloguer d’habitatges.
6371
K) A la pregunta RGE núm. 9603/17, de la diputada M. Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a campanya publicitària “Ni 1 foc al bosc”.
6372
L) A la pregunta RGE núm. 9604/17, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
copagament farmacèutic (I).
6372
M) A la pregunta RGE núm. 9605/17, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
copagament farmacèutic (II).
6372
N) A la pregunta RGE núm. 9606/17, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
copagament farmacèutic (III).
6372
O) A la pregunta RGE núm. 9607/17, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
copagament farmacèutic (IV).
6372
P) A la pregunta RGE núm. 9617/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions
i previsions de la Conselleria de Salut per fer efectives les mesures relatives a banys i vestuaris en base a la Llei contra la LGTBI fòbia.
6372
Q) A la pregunta RGE núm. 9618/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions
i previsions de la Conselleria d’Esports per fer efectives les mesures relatives a banys i vestuaris en base a la Llei contra la LGTBI fòbia.
6372
R) A la pregunta RGE núm. 9620/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a no
exigència del requisit de català en determinades convocatòries de l’Ibsalut.
6373
S) A la pregunta RGE núm. 9621/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a compliment
de la Llei de normalització lingüística pel que fa a informacions als centres hospitalaris.
6373
T) A les preguntes RGE núm. 9625/17 a 9628/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat i a import de les operacions comunicat a l’Administració
General de l’Estat en Sanitat, en educació i en serveis socials el mes de juliol de 2017.
6373
U) A la pregunta RGE núm. 9629/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import de
les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament el mes de juliol.
6373
V) A les preguntes RGE núm. 9630/17 a 9633/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a 1 d’agost de
2017.
6373
W) A les preguntes RGE núm. 9634/17 a 9700/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a pagaments pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 d’agost de 2017.
6374
X) A les preguntes RGE núm. 9701/17 a 9704/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a pagaments pendents als consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a 1 d’agost de 2017.
6374
Y) A les preguntes RGE núm. 9705/19 a 9771/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a deute del Govern amb diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 d’agost de 2017.
6374
Z) A la pregunta RGE núm. 9780/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
de torrents (1).
6374
AA) A la pregunta RGE núm. 9781/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
de torrents (2).
6374
AB) A la pregunta RGE núm. 9783/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fumigacions per combatre la processionària.
6374
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AC) A la pregunta RGE núm. 9784/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de xoc per combatre la processionària.
6375
AD) A la pregunta RGE núm. 9785/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost per combatre la processionària en el 2017.
6375
AE) A la pregunta RGE núm. 9786/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
de l’estudi “Factors de decisió de compra dels consumidors”.
6376
AF) A la pregunta RGE núm. 9787/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal que ha realitzat l’estudi “Factors de decisió de compra dels consumidors”.
6376
AG) A la pregunta RGE núm. 9788/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
varietats autòctones de vinya en estudi actualment.
6376
AH) A la pregunta RGE núm. 9789/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
del llibre “Varietats de vinya de les Illes Balears”.
6376
AI) A la pregunta RGE núm. 9857/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
al Centre del Mar de Menorca 2017-2018.
6376
AJ) A la pregunta RGE núm. 9858/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
de la depuradora d’Es Mercadal.
6376
AK) A la pregunta RGE núm. 9859/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
de la depuradora d’Alaior.
6377
AL) A la pregunta RGE núm. 9860/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
de la depuradora de Ferreries.
6377
AM) A la pregunta RGE núm. 9861/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
de la depuradora de Ciutadella.
6377
AN) A les preguntes RGE núm. 9880/17 a 9883/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat i a import de les operacions comunicat a l’Administració
General de l’Estat en Sanitat, en educació i en serveis socials el mes d’agost de 2017.
6377
AO) A la pregunta RGE núm. 9884/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import
de les operacions pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament el mes d’agost.
6377
AP) A les preguntes RGE núm. 9885/17 a 9888/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a 1 de setembre
de 2017.
6378
AQ) A les preguntes RGE núm. 9889/17 a 9955/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a pagaments pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de setembre de 2017.
6378
AR) A les preguntes RGE núm. 9956/17 a 9959/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a pagaments pendents als consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a 1 de setembre de 2017.
6378
AS) A les preguntes RGE núm. 9960/17 a 10004/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de setembre de 2017.
6378
AT) A la pregunta RGE núm. 10536/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions pel
que fa la denúncia per mala praxis en relació amb un producte que, suposadament, cura el càncer (1).
6378
AU) A les preguntes RGE núm. 10537/17 a 10539/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a actuacions pel que fa la denúncia per mala praxis en relació amb un producte que, suposadament, cura el càncer (2 a 4).
6378
AV) A la pregunta RGE núm. 10540/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions pel
que fa la denúncia per mala praxis en relació amb un producte que, suposadament, cura el càncer (5).
6379
AW) A la pregunta RGE núm. 10541/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions pel
que fa la denúncia per mala praxis en relació amb un producte que, suposadament, cura el càncer (6).
6379
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AX) A la pregunta RGE núm. 10725/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cites a l’Ibsalut
anulAlades (1).
6379
AY) A la pregunta RGE núm. 10726/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cites a l’Ibsalut
anulAlades (2).
6379
AZ) A la pregunta RGE núm. 10727/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conducció
Sóller-Deià del Pla Hidrològic.
6379
BA) A la pregunta RGE núm. 10728/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conducció
Palmanyola-Valldemossa del Pla Hidrològic.
6379
BB) A la pregunta RGE núm. 10729/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conducció Sa
Cabaneta-Pòrtol del Pla Hidrològic.
6379
BC) A la pregunta RGE núm. 10730/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conducció
Consell-Binissalem-Lloseta-Mancor del Pla Hidrològic.
6380
BD) A la pregunta RGE núm. 10731/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conducció
Consell-Algaida del Pla Hidrològic.
6380
BE) A la pregunta RGE núm. 10732/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conducció Sa
Pobla-Búger-Campanet del Pla Hidrològic.
6380
BF) A la pregunta RGE núm. 10733/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conducció Maria
de la Salut-Petra del Pla Hidrològic.
6380
BG) A la pregunta RGE núm. 10734/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conducció PetraManacor del Pla Hidrològic.
6380
BH) A la pregunta RGE núm. 10735/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conducció zona
costanera de Santa Margalida del Pla Hidrològic.
6380
BI) A la pregunta RGE núm. 10736/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prolongació de
les conduccions de Manacor i Porreres als nuclis dels municipis de Son Servera-Sant Llorenç-Manacor-Felanitx-Santanyí-Ses SalinesCampos en el Pla Hidrològic.
6381
BJ) A la pregunta RGE núm. 10995/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost
destinat a sanitat vegetal.
6381
BK) A les preguntes RGE núm. 11075/17, 11089/17, 11096/17, 11103/17, 11110/17, 11117/17, 11124/17, 11131/17, 11138/17,
11145/17, 11152/17, 11159/17, 11166/17, 11173/17, 11180/17, 11187/17, 11194/17, 11201/17, 11208/17, 11215/17, 11222/17,
11229/17, 11236/17, 11243/17, 11250/17, 11257/17, 11264/17, 11271/17, 11278/17, 11285/17, 11292/17, 11299/17, 11306/17,
11313/17, 11320/17, 11327/17, 11334/17, 11341/17, 11348/17, 11355/17, 11362/17, 11369/17, 11376/17, 11383/17, 11390/17,
11397/17, 11404/17, 11411/17, 11418/17, 11425/17, 11082/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques en concepte de diversos establiments turístics i recaptació de
l’impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes de juny de 2016 a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
6382
BL) A les preguntes RGE núm. 11076/17, 11083/17, 11090/17, 11097/17, 11111/17, 11118/17, 11125/17, 11132/17, 11139/17,
11146/17, 11153/17, 11160/17, 11167/17, 11174/17, 11181/17, 11188/17, 11195/17, 11202/17, 11209/17, 11216/17, 11222/17,
11230/17, 11237/17, 11244/17, 11251/17, 11258/17, 11265/17, 11272/17, 11279/17, 11286/17, 11293/17, 11300/17, 11307/17,
11314/17, 11321/17, 11328/17, 11335/17, 11342/17, 11349/17, 11356/17, 11363/17, 11370/17, 11377/17, 11384/17, 11391/17,
11398/17, 11405/17, 11412/17, 11419/17, 11426/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques en concepte de diversos establiments turístics i recaptació de l’impost sobre
estades turístiques corresponent a la tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes de juliol de 2016 a les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.
6382
BM) A les preguntes RGE núm. 11077/17, 11084/17, 11091/17, 11098/17, 11112/17, 11119/17, 11126/17, 11133/17, 11140/17,
11147/17, 11154/17, 11161/17, 11168/17, 11175/17, 11182/17, 11189/17, 11196/17, 11203/17, 11210/17, 11217/17, 11223/17,
11231/17, 11238/17, 11245/17, 11252/17, 11259/17, 11266/17, 11273/17, 11280/17, 11287/17, 11294/17, 11301/17, 11308/17,
11315/17, 11322/17, 11329/17, 11336/17, 11343/17, 11350/17, 11357/17, 11364/17, 11371/17, 11378/17, 11385/17, 11392/17,
11399/17, 11406/17, 11413/17, 11420/17, 11427/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques en concepte de diversos establiments turístics i recaptació de l’impost sobre
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estades turístiques corresponent a la tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes d’agost de 2016 a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.
6382
BN) A les preguntes RGE núm. 11078/17, 11085/17, 11092/17, 11099/17, 11106/17, 11113/17, 11120/17, 11127/17, 11134/17,
11141/17, 11148/17, 11155/17, 11162/17, 11169/17, 11176/17, 11183/17, 11190/17, 11197/17, 11204/17, 11211/17, 11218/17,
11224/17, 11232/17, 11239/17, 11246/17, 11253/17, 11260/17, 11267/17, 11274/17, 11281/17, 11288/17, 11295/17, 11302/17,
11309/17, 11316/17, 11323/17, 11330/17, 11337/17, 11344/17, 11351/17, 11358/17, 11365/17, 11372/17, 11379/17, 11386/17,
11393/17, 11400/17, 11407/17, 11414/17, 11421/17, 11428/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques en concepte de diversos establiments turístics i recaptació de
l’impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes de setembre de 2016 a les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
6383
BO) A les preguntes RGE núm. 11079/17, 11086/17, 11093/17, 11100/17, 11107/17, 11114/17, 11121/17, 11128/17, 11135/17,
11142/17, 11149/17, 11156/17, 11163/17, 11170/17, 11177/17, 11184/17, 11191/17, 11198/17, 11205/17, 11212/17, 11219/17,
11226/17, 11233/17, 11240/17, 11247/17, 11254/17, 11261/17, 11268/17, 11275/17, 11282/17, 11289/17, 11296/17, 11303/17,
11310/17, 11317/17, 11324/17, 11331/17, 11338/17, 11345/17, 11352/17, 11359/17, 11366/17, 11373/17, 11380/17, 11387/17,
11394/17, 11401/17, 11408/17, 11415/17, 11422/17, 11429/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques en concepte de diversos establiments turístics i recaptació de
l’impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes d’octubre de 2016 a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
6383
BP) A les preguntes RGE núm. 11080/17, 11087/17, 11094/17, 11101/17, 11108/17, 11115/17, 11122/17, 11129/17, 11136/17,
11143/17, 11150/17, 11157/17, 11164/17, 11171/17, 11178/17, 11185/17, 11192/17, 11199/17, 11206/17, 11213/17, 11220/17,
11227/17, 11234/17, 11241/17, 11248/17, 11255/17, 11262/17, 11269/17, 11276/17, 11283/17, 11290/17, 11297/17, 11304/17,
11311/17, 11318/17, 11325/17, 11332/17, 11339/17, 11346/17, 11353/17, 11360/17, 11367/17, 11374/17, 11381/17, 11388/17,
11395/17, 11402/17, 11409/17, 11416/17, 11423/17, 11430/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques en concepte de diversos establiments turístics i recaptació de
l’impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes de novembre de 2016 a les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
6383
BQ) A les preguntes RGE núm. 11081/17, 11088/17, 11095/17, 11102/17, 11109/17, 11116/17, 11123/17, 11130/17, 11137/17,
11144/17, 11151/17, 11158/17, 11165/17, 11172/17, 11179/17, 11186/17, 11193/17, 11200/17, 11207/17, 11214/17, 11221/17,
11228/17, 11235/17, 11242/17, 11249/17, 11256/17, 11263/17, 11270/17, 11277/17, 11284/17, 11291/17, 11298/17, 11305/17,
11312/17, 11319/17, 11326/17, 11333/17, 11340/17, 11347/17, 11354/17, 11361/17, 11368/17, 11375/17, 11382/17, 11389/17,
11396/17, 11403/17, 11410/17, 11417/17, 11424/17, 11431/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques en concepte de diversos establiments turístics i recaptació de
l’impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes de desembre de 2016 a les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
6383
BR) A la pregunta RGE núm. 11266/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació
a Menorca de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d’apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
durant el mes d’agost de 2016.
6384

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 14151/17, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del senador en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears Francesc Antich i Oliver, per tal de retre comptes de la seva absència a la votació al Senat
sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.
6384

3.17. INFORMACIÓ
A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
6384
B) Habilitació de dilluns i dissabtes als efectes de la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
6384
C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 12773/17.

6384

BOPIB núm. 117 - 3 de novembre de 2017

6357

4. INFORMACIONS
A) Membres de la Junta de Personal a la Comissió Paritària de seguiment dels acords de la carrera professional.

6385

B) Canvi de membre a 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".
6385
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre
de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 7857/15, relativa a Pla autonòmic contra el tràfic
de dones amb fins d'explotació sexual, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el “Plan Integral de lucha contra la trata
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018”
que representa el compromís assumit per l’Estat espanyol des
de la ratificació del Protocol per prevenir, reprimir i sancionar
el tràfic de dones amb fins d’explotació sexual, tal i com
estableix el Protocol de Palerm de l’any 2000.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, en el termini màxim d’un any, el Pla
autonòmic contra el tràfic de dones amb fins d’explotació
sexual, on es coordinin les diferents institucions, organismes
insulars i locals d’Igualtat, agents socials i forces de seguretat,
per treballar la prevenció i la sensibilització envers aquesta
realitat i garantir una efectiva protecció, recuperació i
integració sociolaboral de les víctimes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar una estratègia turística amb perspectiva
de gènere, coordinada amb les diferents institucions, per
combatre la idea de Balears com a destinació de turisme sexual.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar des de la perspectiva dels drets humans, les
línies estratègiques de treball i acords mínims de prostitució
promoguts pels agents socials que intervenen en aquest camp.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a prendre mesures per desincentivar la demanda de prostitució
i estudiar –tal i com han fet altres països- la penalització de la
compra de sexe.
A la seu del Parlament, 26 de setembre de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Antoni Camps i Casasnovas
La presidenta en funcions de la comissió
María José Ribas i Ribas

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre
de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 7824/17, relativa a espoli d'arena al Sàhara, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que manifesti la seva oposició davant la Comissió
Europea en la seva pretensió de renegociar l’acord d’associació
comercial entre la Unió Europea i el Marroc que legitimaria
l’espoli dels recursos naturals del Sàhara Occidental.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a complir i a exigir el compliment davant la Unió
Europea de la sentència del passat 21 de desembre de 2016 del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea que determina que el
Marroc no té sobirania sobre el Sàhara Occidental i, per tant,
prohibeix a aquest regne comerciar amb productes i recursos
naturals provinents del Sàhara Occidental.
3. El Parlament de les Illes Balears condemna qualsevol
activitat estrangera en el territori del Sàhara Occidental
realitzada sense l’autorització de l’administració sahrauí ja que
seria legitimar l’ocupació marroquina en el Sàhara Occidental
i perllongar el patiment d’aquest poble.
4. El Parlament de les Illes Balears fa un prec a les associacions
empresarials balears per tal que evitin la comercialització de
productes i recursos naturals procedents del Sàhara Occidental
que incompleixin la jurisdicció internacional.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol per tal que apel·li l’ONU i el Consell de Seguretat a
posar fi al saqueig que està fent el Regne de Marroc sobre els
recursos naturals del Sàhara Occidental i a la creació, per part
de l’ONU, d’un mecanisme per a la protecció dels recursos
naturals del Sàhara Occidental.
6. El Parlament de les Illes Balears acorda que, pel seu
coneixement, es trameti als intergrups constituïts a tots els
parlaments autonòmics de l’Estat aquesta proposició no de llei
així com les resolucions que se’n derivin.
7. El Parlament de les Illes Balears acorda que es trameti
aquesta proposició no de llei i les resolucions que se’n derivin
a les diferents associacions empresarials de les Illes Balears,
per al seu coneixement.
A la seu del Parlament, 26 de setembre de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Antoni Camps i Casasnovas
La presidenta en funcions de la comissió
María José Ribas i Ribas
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6417/17, relativa a declaració de solidaritat amb el poble
de Veneçuela, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears:
1. Expressa la seva solidaritat amb el poble de Veneçuela, que
sofreix amb cruesa les greus conseqüències d’aquesta crisi
política, econòmica i social.
2. Insta el Govern d’Espanya a requerir del Govern de
Veneçuela la preservació del benestar, la seguretat i la qualitat
de vida dels seus ciutadans, així com el respecte a la
Constitució i a les lleis de la República.
3. Insta el Govern d’Espanya a requerir del Govern de
Veneçuela el compliment del Conveni Interamericà de
Seguretat Social en relació amb el pagament de les pensions, a
fi de salvaguardar els drets legítims dels ciutadans balears
pensionats a Veneçuela, així com els dels veneçolans que
resideixen a la nostra comunitat.
A la seu del Parlament, 17 d'octubre de 2017
La secretària de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10135/17, relativa a la situació a Veneçuela, i quedà
aprovada la següent:

humanitària, sinó també política, econòmica i social que s'està
vivint a Veneçuela.
e) Reafirma el seu compromís amb la defensa de la
separació de poders i el respecte a l'Estat de Dret, base de tota
democràcia, i mostra la seva solidaritat amb l'Assemblea
Nacional Veneçolana, que ha de tenir garantida la capacitat
d'actuar amb autonomia en el desenvolupament de la seva labor
legítima.
f) Insisteix en el seu convenciment que només un diàleg
urgent, inclusiu i basat en el sincer reconeixement mutu dels
diferents actors polítics i de les institucions, amb les seves
competències i atribucions, serà efectiu per solucionar els
problemes de Veneçuela i permetrà avançar en la consecució de
la pau social i l'estabilitat política i institucional, amb tot el dret
a la democràcia i al respecte als Drets Humans, apostant per
mesures que promoguin la democràcia, el diàleg i el
retrobament entre els veneçolans com a única via per a la
solució de la greu situació que travessa el país i que, de manera
urgent, són requerides per la societat veneçolana.
2. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat que
traslladi al Govern de Veneçuela i a l'Assemblea Nacional
Veneçolana aquest acord i:
a) Exhorti el Govern veneçolà que assumeixi les seves
responsabilitats amb la finalitat d'aconseguir el respecte de la
democràcia i el diàleg efectiu entre els poders de l'Estat,
garantint de manera efectiva la separació de poders i l'Estat de
Dret, les llibertats, els principis democràtics i els Drets Humans
així com la convocatòria d'eleccions previstes per l'ordenament
jurídic i constitucional del país.
b) Continuï impulsant en col·laboració amb els diferents
actors internacionals i regionals la cerca de solucions que
garanteixin el compliment dels principis democràtics. I, de
manera especial, doni suport a aquelles iniciatives que tenen
com a objectiu contribuir a l'establiment d'un diàleg sincer i
democràtic com a garantia d'una solució estable de la situació
per la qual travessa Veneçuela.
c) Traslladi la plena disponibilitat de les institucions de les
Illes Balears per col·laborar amb Veneçuela a l'hora de pal·liar
els efectes de la crisi per la qual travessa el país.
d) Exigeixi al Govern veneçolà l’immediat alliberament de
tots els presos polítics.
A la seu del Parlament, 17 d'octubre de 2017
La secretària de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

RESOLUCIÓ
D)
1. El Parlament de les Illes Balears
a) Reitera la seva solidaritat amb els ciutadans de
Veneçuela i la seva preocupació per la situació econòmica,
social i política que viu el país i expressa una gran preocupació
per la situació a Veneçuela i per la greu crisi institucional a
partir de l'anul·lació de les competències de l'Assemblea
Nacional.
b) Mostra una especial preocupació pel deteriorament dels
valors democràtics a Veneçuela a partir de la convocatòria, per
part del seu president, d'una Assemblea Nacional Constituent
(ANC).
c) Condemna els actes de violència contra la població civil
a partir d'aquesta convocatòria.
d) Recorda que aquestes decisions no contribueixen a la
normalització institucional i a la necessària cooperació entre els
poders de l'Estat per fer front a la greu crisi, no solament
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Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre de 2017,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5865/17, relativa a modificació dels requisits de titulació per
a professorat docent, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar els requisits de titulació per al professorat establert
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al Reial Decret 665/2015, de 17 de juliol, per poder facilitar
impartir àrees i assignatures considerades com “afins” al
professorat d’ESO i Batxillerat de centres sostinguts amb fons
públics amb la finalitat de poder completar jornades laborals.
A la seu del Parlament, 17 d'octubre de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts 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. 7872/17,
relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i societària i
empreses turístiques, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
H)

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre de 2017,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
11848/17, relativa a modificació de l'article 148.d) del
Reglament general de la Federació de Futbol de les Illes
Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
aquelles pràctiques empresarials que mitjançant l’enginyeria
financera i societària i els anomenats paradisos fiscals permeten
a grans corporacions cometre frau, evadir les seves obligacions
fiscals i eludir imposts necessaris per al sosteniment dels
serveis públics.
2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Agència Tributària
de l’Estat a continuar amb la revisió exhaustiva dels
contribuents i de les empreses de les Illes Balears que es van
acollir a l’Amnistia Fiscal a través de la declaració del model
750.

RESOLUCIÓ
F)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar a la Federació de Futbol de les Illes Balears
que modifiqui l’article 148 lletra ”d” del Reglament General,
per tal que les joves de 14 anys puguin seguir jugant als seus
equips de categoria masculina fins que ho desitgin.
A la seu del Parlament, 17 d'octubre de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a realitzar els canvis legislatius necessaris per tal de fer públic
el nom dels contribuents i de les empreses que s’acolliren en el
seu moment a l’esmentada Amnistia Fiscal.
4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Agència Tributària
de les Illes Balears, així com el Govern, els consells insulars i
els ajuntaments a estudiar fórmules jurídiques i legals per
excloure dels processos de contractació, concessió o subvenció
pública aquelles empreses que participin d’entramats destinats
a l’evasió de les seves obligacions fiscals amb les
administracions.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 d'octubre de 2017, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 10133/17, relativa a millora
del servei d'ambulàncies a Eivissa, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
que el servei d'ambulàncies d'SVB T351 de Vila passi a estar
les 24 hores tot l'any.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
que el servei d'ambulàncies d'SVA T253 de Santa Eulàlia passi
a prestar servei els 12 mesos de l'any.
A la seu del Parlament, 17 d'octubre de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Sandra fernández i Herranz
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

5. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
tasca de l’Agència Tributària de les Illes Balears en la lluita
contra el frau fiscal i la insta a continuar potenciant el seu
servei d’inspecció per detectar i combatre l’incompliment de
les obligacions tributàries.
A la seu del Parlament, 25 d'octubre de 2017
El secretari de la comissió
Carlos saura i León
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 d'octubre de 2017, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 10822/17, relativa a creació
d'una sala d'hemodinàmica a l'Hospital de Son Llàtzer, amb
l'esmena RGE núm. 13709/17, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ
2.5. INFORMACIÓ
I)
Ordre de Publicació
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la necessitat i la creació d'una unitat
d'hemodinàmica a l'Hospital Son Llàtzer en el termini de dos
mesos.
A la seu del Parlament, 24 d'octubre de 2017
La secretària en funcions de la comissió
María José Camps i Orfila
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

A)
Acord de compareixença de la directora de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, sobre l'informe de funcionament
de l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponent a
l'any 2016 (RGE núm. 12402/17).
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de 2017, aprovà, per
assentiment, de recaptar la compareixença de la directora de
l'Agència Tributària de les Illes Balears per tal d'informar sobre
el tema indicat.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de 2017, rebutjà,
després de dues votacions on es produí empat, la Proposició no
de llei RGE núm. 10131/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les bestretes als consells insulars, amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Acord de compareixença de la consellera de Salut,
davant la Comissió de Salut, sobre la situació de la salut
mental a les Illes Balears (RGE núm. 11849/17).
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 d'octubre de 2017, aprovà, per unanimitat, de
recaptar la compareixença de la consellera de Salut per tal
d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la directora general de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, sobre el cas Cursach (RGE
núm. 12405/17).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de 2017, tengué lloc la
compareixença de la directora general de Turisme, qui,
acompanyada del secretari general de la Vicepresidència i
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, de la cap de
gabinet de Vicepresidència i del cap de departament
d'Ordenació i Planificació Turística, informà sobre el tema
indicat.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Constitució de la Comissió no permanent d'estudi per
avaluar l'autogovern real de les Illes Balears i elecció dels
membres de la Mesa.
Al Parlament de les Illes Balears, dia 18 d'octubre de 2017
tengué lloc la constitució de la comissió esmentada i l'elecció
dels membres que han d'integrar la Mesa, amb els membres
següents:
President: Nel Martí i Llufriu
Vicepresident: Miquel Vidal i Vidal
Secretària María José Camps i Orfila
Membres:
Miquel Jerez i Juan
Antònia Perelló i Jorquera
Santiago Tadeo i Florit
Xico Tarrés i Marí
Vicenç Thomàs i Mulet
Marta Maicas i Ortiz
Joana Aina Campomar i Orell
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Maria Antònia Sureda i Martí
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Acord de compareixença de la directora general de
Turisme, davant la Comissió de Turisme, sobre el cas
Cursach (RGE núm. 12405/17).
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 d'octubre de 2017, aprovà, per unanimitat,
de recaptar la compareixença de la directora general de
Turisme per tal d'informar sobre el tema indicat.

clients i consumidors i ha llevat tota la càrrega d'incentiu que
tenien tradicionalment les rebaixes, que han acabat perdent
força. L'efecte crida que les rebaixes tenien ha desaparegut.
En uns moments de recuperació econòmica i en una aposta
per la dinamització de l'economia resulta pertinent la
possibilitat que les comunitats autònomes puguin recuperar la
capacitat per establir períodes de rebaixes ja que és una
fórmula que pot fomentar les vendes comercials, el consum
intern i l'ordenació econòmica de les empreses a través de la
sortida d'estocs.
Article únic
Modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener,
d’ordenació del comerç minorista
"Article 25
Temporada de rebaixes
1. Les vendes en rebaixes només podran tenir lloc com a
tals en dues temporades anuals: una iniciada a principi
d'any, i l'altra, entorn al període estival de vacances.

Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. La duració de cada període de rebaixes serà com a mínim
d'una setmana i com a màxim de dos mesos, d'acord amb la
decisió de cada comerciant, dins de les dates concretes i el
règim jurídic que fixaran les comunitats autònomes
competents".

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Palma, 11 d'octubre de 2017
El portaveu
Jaume Font i Barceló

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de novembre de 2017, d'acord amb l'article 185 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 14160/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, de modificació de l'article 25 de la Llei
7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de novembre de 2017, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

A)
Conformement amb l'article 185 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el grup Parlamentari El Piproposta per les Illes Balears presenta la proposició de llei
següent.

Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE
L'ARTICLE 25 DE LA LLEI 7/1996, DE 15 DE GENER,
D'ORDENACIÓ DEL COMERÇ MINORISTA

RGE núm. 14012/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a adoctrinaments en centres educatius
(procediment d'urgència).

El Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat, va introduir la liberalització de les rebaixes
comercials tot modificant l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15
de gener, d'ordenació del comerç minorista.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, CiudadanosPartido de la Ciudadanía, integrant del Grup Parlamentari Mixt,
interpelAla, pel procediment d'urgència, el Govern de les Illes
Balears sobre la política i les actuacions que ha pres respecte de
l'adoctrinament a les aules dels centres educatius de les Illes
Balears.

Els cinc anys acumulats d'experiència de l'aplicació de la
liberalització de les rebaixes comercials ens indiquen que la
liberalització no ha significat donar més dinamisme a l'activitat
comercial, ni ha significat un augment del consum. Més aviat
aquesta mesura el que ha generat és una gran confusió entre els

Palma, a 25 d'octubre de 2017
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta
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B)
RGE núm. 14131/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'igualtat entre homes i dones corresponent
al personal educatiu.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller d'Educació i
Universitat del Govern de les Illes Balears en relació amb la
política general sobre l'elaboració d'un pla d'igualtat entre
homes i dones corresponent al personal educatiu.
Palma, a 20 d'octubre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
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Exactament, a quin acord ha arribat el Govern de les Illes
Balears amb el Consell Insular d'Eivissa respecte del traspàs de
competències de la gestió de residències i centres de dia?
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

C)
RGE núm. 14021/17, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
les residències públiques i dels centres de dia ubicats 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost calcula el Govern de les Illes Balears que tenen
les residències públiques de dependència i els centres de dia
ubicats a Eivissa? Desglossau-ne la resposta diferenciant entre
residències i centres de dia.
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de novembre de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
D)
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 14082/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a renda social garantida (II).

RGE núm. 14013/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a renda social garantida.

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

A)

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

Quin és el perfil que presenten les persones solAlicitants de
la renda social garantida?
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

Quina és la quantia gastada, a dia d'avui, en renda social
garantida el 2017?
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 14020/17, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord
amb el Consell Insular d'Eivissa respecte del traspàs de
competències de la gestió de residències i centres de dia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

E)
RGE núm. 14083/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a renda social garantida (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones treballen per a la tramitació de la renda
social garantida?
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz
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Ha signat Recursos Hídrics l'autorització pertinent per a la
instalAlació de 14 torres d'alta tensió a Son Puig?

F)
RGE núm. 14084/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a renda social garantida (IV).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha augmentat la plantilla de les persones que treballen per
a la tramitació de la renda social garantida el darrer any?
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

G)
RGE núm. 14085/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a renda social garantida (V).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha fet alguna anàlisi d'impacte de la renda social
garantida?
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 14133/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a torres d'alta tensió a Son Puig, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té en compte la instalAlació de 14 torres d'alta tensió a Son
Puig la recomanació de l'OMS sobre la distància que hi ha
d'haver entre un nucli poblat i una torre d'alta tensió?
Palma, a 27 d'octubre de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 14136/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a alAlegacions al projecte d'instalAlació de torres
d'alta tensió.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

H)
RGE núm. 14093/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a renda social garantida.

Ha presentat algun afectat alAlegacions al projecte
d'instalAlació de torres d'alta tensió a Son Puig?
Palma, a 27 d'octubre de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L)
De les ajudes de la renda social garantida que han estat
denegades, quin ha estat el motiu?
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

RGE núm. 14138/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de
cribratge de càncer de còlon.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I)
RGE núm. 14132/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a torres d'alta tensió a Son Puig.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan pensen tenir el programa de cribratge de càncer de
còlon establert a tota la comunitat autònoma?
Palma, a 30 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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M)
RGE núm. 14139/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini per tenir
implantat el programa de cribratge de càncer de còlon.

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina població, per municipis, anirà adreçat el programa
de cribratge de càncer de còlon per a 2018?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin era el termini previst per tenir implantat el programa
de cribratge de càncer de còlon establert a tota la comunitat
autònoma?
Palma, a 30 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

N)
RGE núm. 14140/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de
cribratge de càncer de còlon el 2018 a Palma.

Palma, a 30 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Q)
RGE núm. 14143/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a municipis
exclosos del programa de cribratge de càncer de còlon per
a 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins municipis quedaran exclosos del programa de
cribratge de càncer de còlon per a 2018?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El programa de cribratge de càncer de còlon el 2018, es farà
a Palma?
Palma, a 30 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

O)
RGE núm. 14141/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a àrees de salut
excloses del programa de cribratge de càncer de còlon per
a 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 30 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

R)
RGE núm. 14144/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a municipis
exclosos del programa de cribratge de càncer de còlon per
a 2018, havent-ne tengut el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins municipis quedaran exclosos del programa de
cribratge de càncer de còlon per a 2018, havent-ne tengut el
2017?
Palma, a 30 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Quines àrees de salut queden excloses del programa de
cribratge de càncer de còlon per a 2018?
S)
Palma, a 30 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

P)
RGE núm. 14142/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població a la
qual anirà adreçat el programa de cribratge de càncer de
còlon per a 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

RGE núm. 14145/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a municipis
exclosos del programa de cribratge de càncer de còlon per
a 2018, sense haver-ne tengut el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins municipis quedaran exclosos del programa de
cribratge de càncer de còlon per a 2018, sense haver-ne tengut
el 2017?
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Palma, a 30 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

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.

T)
RGE núm. 14146/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitució del
director mèdic de Son Llàtzer.

Pensa adoptar el Govern de les Illes Balears alguna mesura
davant les baixes d'audiència de la TV pública balear?
Palma, a 31 d'octubre de 2017
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
C)
Per quina raó s'ha substituït el director mèdic de Son
Llàtzer, el Dr. Gámez?
Palma, a 30 d'octubre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

RGE núm. 14176/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a llista d'interins docents.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa que hi ha docents discriminats a la llista d'interins?

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 31 d'octubre de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de novembre de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 14158/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
llistes d'espera de sanitat.
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.
Considera que les millores en la transparència de les llista
d'espera a sanitat són suficients perquè els pacients tinguin una
visió clara del lloc que ocupen en aquesta llista?
Palma, a 31 d'octubre de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

B)
RGE núm. 14159/17, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a baixes d'audiència de la TV pública balear.

D)
RGE núm. 14177/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a prestigi de la UIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa la presidenta que la UIB és una institució sense
prestigi que alimenta una certa mediocritat acadèmica?
Palma, a 31 d'octubre de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 14178/17, de la diputada Patricia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a beneficiaris de deduccions fiscals per al foment
d'energies renovables.
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.
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Quantes persones han estat beneficiàries de les deduccions
fiscals per al foment d'energies renovables?
Palma, a 31 d'octubre de 2017
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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Palma, a 2 de novembre de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

I)
RGE núm. 14184/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a posicionament
dels socis del Govern en relació amb Catalunya.

F)
RGE núm. 14179/17, del diputat David Martínez i
Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a sancions per lloguer turístic de vacances il·legal.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines actuacions està fent el Govern per tal de sancionar
tant els habitatges destinats a lloguer il·legal com les
plataformes on es publiciten?

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 Presidència, considera acceptable que els
seus socis de govern aclamin una determinada situació política
a Catalunya, situada clarament al marge de la legalitat
constitucional?
Palma, a 2 de novembre de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

Palma, a 2 de novembre de 2017
El diputat
David Martínez i Pablo
J)
G)
RGE núm. 14180/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a avortaments.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per què un de cada tres avortaments varen ser pagats per les
dones amb els seus doblers tot i tenir reconeguda aquesta
prestació a la cartera de serveis de la sanitat pública balear?

RGE núm. 14185/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de
detecció del càncer colorectal.
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 farà extensiu el programa de detecció de càncer
colorectal a tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears?
Palma, a 2 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Palma, a 2 de novembre de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz
K)
H)
RGE núm. 14181/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a línia d'alta tensió de Son Puig.
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.
Quines actuacions està dient a terme el Govern per
aconseguir el soterrament de la línia d'alta tensió de Son Puig?

RGE núm. 14186/17, de la diputada Margalida Cabrer
i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
licitació de tres noves concessions de transport regular a
l'illa de Mallorca.
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.
Considera el conseller de Territori, Energia i Mobilitat que
la licitació de les tres noves concessions de transport regular a
l'illa de Mallorca es podrà realitzar en temps i forma?
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Palma, a 2 de novembre de 2017
La diputada
Margalida Cabrer i González

O)
RGE núm. 14190/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacte dels
pressuposts amb Podem.

L)
RGE núm. 14187/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
la connectivitat aèria de Menorca durant aquest hivern.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, considera que pactar els pressuposts amb
Podem és l'opció més beneficiosa per als ciutadans de les Illes
Balears?

Quines gestions realitza el Govern per millorar la
connectivitat aèria de Menorca aquest hivern?

Palma, a 2 de novembre de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 2 de novembre de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

M)
RGE núm. 14188/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció de la partida del Fons de Contingència dels
pressuposts generals de la CAIB per a 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que és raonable reduir la partida del
Fons de Contingència en els pressuposts generals de la CAIB
per a 2018?
Palma, a 2 de novembre de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

N)
RGE núm. 14189/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
la Llei que regula l'impost de turisme sostenible.
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 d'Hisenda i Administracions Públiques, té
previst el Govern modificar la Llei que regula l'impost del
turisme sostenible per tal que sigui aplicable a altres sectors de
l'àmbit turístic?
Palma, a 2 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de novembre de 2017, admet a tràmit la proposició no de
llei següent, a tramitar davant comissió.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 14155/17, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca,
relativa a Dia internacional contra la violència de gènere,
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per
Mallorca presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
Un any més, amb motiu del Dia Internacional contra la
Violència de Gènere, volem manifestar el nostre més ferm
compromís amb les dones víctimes de la violència de gènere;
un compromís actiu dia a dia, perquè per eradicar la violència
es requereix el compromís individual i col·lectiu durant tots els
dies de l'any.
La lluita contra la violència que s'exerceix cap a les dones
ha de ser una prioritat que obliga tota la societat en el seu
conjunt; una obligació que correspon en primera instància als
governs i a les administracions en el marc de les seves
corresponents competències.
La violència de gènere enfonsa les seves arrels en la
històrica desigualtat que han tingut i encara continuen tenint les
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dones, com a conseqüència del patriarcat existent en les nostres
societats, per això és fonamental abordar la seva eradicació des
de les polítiques d'igualtat, des del feminisme, per afavorir una
cultura de la igualtat enfront d'una cultura de la submissió.

6369

La diputada
Sílvia Cano i Juan
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Laura Camargo i Fernández
David Abril i Hervás

Els poders públics no poden ser aliens a la violència de
gènere, que constitueix un dels atacs més flagrants a drets
fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i
la no-discriminació proclamats a la nostra Constitució. El
millor antídot contra la violència de gènere és la igualtat de
gènere, i per això cal treballar polítiques públiques d’igualtat
des de la transversalitat.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

A Balears, el «Pacte social contra les violències masclistes:
ReAcció» pretén mobilitzar i implicar totes les institucions i
tota la societat balear en contra de les violències masclistes. En
aquest pacte s’han involucrat 10 conselleries del Govern,
consta de 6 línies estratègiques, 23 objectius, 135 mesures i un
pressupost de 13,6 milions d’euros d’aquí a 2020. És el major
esforç pressupostari de la història de la nostra comunitat
autònoma per treballar contra les violències masclistes.
De la mateixa manera que ho feim amb aquest pacte
autonòmic assenyalem la importància del Pacte d’Estat contra
la Violència de Gènere, que ha d’implicar necessàriament totes
les institucions de les nostres illes.
En aquest sentit, no es podrà avançar en l'eradicació de la
violència i en l'atenció específica a les dones si no s'estableixen
els mecanismes de coordinació necessaris entre les diferents
administracions i institucions amb responsabilitat en la matèria,
però tampoc no es podrà continuar avançant si no es doten les
diferents administracions dels recursos econòmics i de personal
especialitzat adequats.

A)
A la Pregunta RGE núm. 9748/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la Xarxa
Transeuropea del Transport.
El Govern de les Illes Balears ja empra ajudes europees per
electrificar la xarxa ferroviària, o millorar tecnològicament la
xarxa de mobilitat, procedents de fons FEDER. Des del Govern
no es descarta poder recórrer a altres ajudes, com les de la
Xarxa Transeuropea, si bé cal tenir en compte que dins
l’estratègia TEN-T europea les inversions prefixades a les
Balears s’haurien de dirigir a la xarxa de Ports i Aeroports, els
més importants dels quals estan gestionats per l’Administració
Central.
Des del Govern de les Illes Balears seguiren demanant que
el Govern central ens faciliti accedir a fons de la Unió Europea
per a finançar les nostres polítiques de mobilitat; així com la
recuperació dels convenis d’inversió en matèria
d’infraestructures de transports que encara resten pendents de
liquidar.

Per tot això, presentam la següent
Palma, 24 d’agost de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant els objectius del Pacte Social
contra les Violències Masclistes i a difondre'ls entre els agents
socials i la societat civil.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el programa “Amb tots els sentits” a tots els
centres educatius de les Illes Balears, així com a continuar
treballant els programes de formació en matèria d’igualtat i
coeducatius als centres educatius.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
al compliment del compromís econòmic acordat en el Pacte
d’Estat contra la violència de gènere, a fi de destinar via
transferència als ajuntaments, un increment anual de 20 milions
d'euros durant els propers cinc exercicis, per al
desenvolupament de les mesures corresponents contemplades
en aquest pacte.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a iniciar els tràmits per a les modificacions legislatives
necessàries, amb la finalitat de la devolució de les
competències a les entitats locals en l'exercici de les polítiques
d'igualtat i contra la violència de gènere.
Palma, a 30 d'octubre de 2017

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 11441 a 11450/16,
presentades pel diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a la Caseta dels
Capellans, Muro (I a X).
L’exercici de les competències en matèria urbanística
correspon als municipis i als consells insulars, d’acord amb
l’article 15 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús
del sòl (LOUS), desplegat en els articles del 25 al 31 del
Reglament General de la LOUS per a l’illa de Mallorca aprovat
definitivament el 16 d’abril de 2015.
Això no obsta que es pugi fer una consulta a qualsevol eina
de caràcter públic com la web de l’Ajuntament, els visors del
Pla Territorial de Mallorca, el MUIB, l’Arxiu d’Urbanisme o
una altra similar.
D’acord amb aquesta consulta, resulta que la Comissió
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric, en sessió celebrada el dia 15 d’abril de 2003, va
aprovar definitivament la revisió del PGOU de Muro amb

6370

BOPIB núm. 117 - 3 de novembre de 2017

prescripcions. En els plànols d’aquesta Revisió, els terrenys en
qüestió estan classificats com a sòl urbà.

Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Servei de Protecció
d’Espècies/COFIB), com del Consell Insular d’Eivissa 2015.

Aquesta administració no és competent per informar sobre
les possibilitats de construcció en la zona, pregunta que haurien
de respondre els organismes amb competències en matèria
urbanística i, concretament, l’Ajuntament de Muro, d’acord
amb el que disposa l’article 180 del Reglament de la LOUS per
a Mallorca.

Illa
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera

2015
0
0
121
0

2016
0
0
478
312

2017*
102
0
715
698

(*) a 31 de juliol
La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, estableix al seu
article 70 com a competència pròpia dels consells insulars i
l’ordenació del territori, incloent el litoral, a banda de
l’urbanisme.
La pregunta esmentada s’hauria d’adreçar a l’Administració
competent (Consell Insular de Mallorca o Ajuntament de
Muro) atès que l’ordenació del territori és la cúspide de
l’ordenació urbanística i correspon, com heu assenyalat abans,
als municipis i consells insulars l’exercici de les competències
en matèria urbanística, d’acord amb la LOUS.
Des de la Direcció General d’Ordenació del Territori no té
constància que s’hagi instat cap actuació d’inspecció o sanció
en matèria d’ordenació del territori en la zona denominada “sa
caseta dels capellans”.
Aquesta Direcció General no té previst dur a terme cap
actuació en matèria d’ordenació territorial, atès que, com ja
s’ha esmentat, aquesta Administració no és competent en la
matèria d’ordenació del territori.
Des de la Direcció General d’Ordenació del Territori no té
constància que s’hagi interposat cap denúncia en relació amb
possibles infraccions urbanístiques que s’hagin pogut cometre
en la zona esmentada.
D’acord amb el que disposa l’article 25.2 d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, el
municipi exercirà en tot cas competències en matèria de
disciplina urbanística.

Palma, 5 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
D)
A les Preguntes RGE núm. 9161 a 9165/17, presentades
pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, relatives a requisit de llengua
responsable d’infermeria d’Atenció primària del Verge del
Toro i del Canal Salat, supervisor/a d’Unitat d’Urgències
Hospitalàries del Mateu Orfila i d’Urgències
d’Hospitalització de cirurgia, oftalmologia, urologia,
pediatria, obstetrícia i ginecologia del Mateu Orfila.
Totes les resolucions d’adjudicacions de llocs de feina que
s’han fet des de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca des
de l’1 de juny 2017 corresponen a professionals sanitaris que
han acreditat degudament el coneixement de català i compten
amb la titulació necessària que es demana segons la Llei de
mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús
del català en l’àmbit de la funció pública.
Abans d’adjudicar cap plaça s’ha comprovat que els
candidats comptessin amb la titulació necessària, de manera
que en tot moment s’ha respectat la legislació vigent en matèria
de normalització lingüística.
Palma, 11 d’agost de 2017
La consellera de Salut,
Patricia Gómez Picard

Als arxius de la Direcció General d’Ordenació del Territori
no hi ha constància que s’hagi dut a terme cap actuació
inspectora ni sancionadora en la zona esmentada.

Ordre de Publicació
E)

Palma, 24 d’agost de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

A la Pregunta RGE núm. 9348/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a anàlisi per iniciar les tasques
d'elaboració del Pla de Cultura.

C)

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

A les Preguntes RGE núm. 9147 a 9150/17, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a captures de serps a
Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca.

F)

Dades de captures d’ofidis per a Balears, durant els anys 2015,
2016 i 2017

A la Pregunta RGE núm. 9390/17, del diputat Xavier
Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
exempció de coneixements d’idiomes.

Solament s’inclouen les campanyes de captura (no els
exemplars trobats o atropellats, etc.), tant de la Conselleria de

El que es va fer és aplicar la Llei 4/2016 i desplegar-la.
Actualment mitjançant l’esborrany de decret elaborat per la

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
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Conselleria de Salut i la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports desplega la Llei 4/2016. Aquest esborrany va ser
presentat dia 26 de setembre davant la Comissió Tècnica de la
Mesa Sectorial de Sanitat i ara es presentarà a la Mesa Sectorial
perquè l’aprovi.
Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)
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Zona Eivissa:
Unitats de suport vital avançat 3
Unitats de suport vital bàsic 5
Unitats de transport sanitari no urgent 13
Zona Formentera:
Unitats de suport vital avançat 1
Unitats de suport vital bàsic 1
Unitats de transport sanitari no urgent 1
L’antiguitat de les unitats no es homogènia ja que es tracta
de concursos diferent amb empreses proveïdores. Aquesta
antiguitat es troba associada al seu contracte.

A la pregunta RGE núm. 9563/17, de la diputada M.
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a ambulàncies.

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

Les Illes Balears es distribueixen en 4 zones principals:
zona Mallorca, zona Menorca, zona Eivissa i zona Formentera.
Ordre de Publicació
Zona Mallorca:
8 unitats de suport vital avançat.
19 unitats de suport vital bàsic.
95 unitats de transport sanitari no urgent.
Zona Menorca:
2 unitats de suport vital avançat.
4 unitats de suport vital bàsic.
14 unitats de transport sanitari no urgent.
Zona Eivissa:
3 unitats de suport vital avançat.
5 unitats de suport vital bàsic.
13 unitats de transport sanitari no urgent.
Zona Formentera:
1 unitat de suport vital avançat.
1 unitat de suport vital bàsic.
1 unitat de transport sanitari no urgent.

I)
A la pregunta RGE núm. 9601/17, de la diputada M.
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a campanya d’estalvi
d’aigua.
La campanya “L’aigua és un bé escàs. Pensa-hi” al 2016 va
tenir un cost global de 95.833,55€ (IVA inclòs), dels quals
21.124,18 són de creativitat i 74.709,37 de difusió.
Pel que fa a 2017, els comprovants d’insercions i d’emissió
d’aquesta campanya encara no estan disponibles, per al qual
cosa les dades finals del cost de la campanya encara no estan
tancades. Aquest any s’ha fet servir la mateixa creativitat de
l’any passat. El cost de la seva adaptació ha sigut de 2.621,38€
(IVA inclòs).
Palma, 5 d’octubre de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

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

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 9564/17, de la diputada M.
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a ambulàncies II.
El tipus d’ambulància que hi ha a cada zona és el següent:
Zona Mallorca:
Unitats de suport vital avançat 8
Unitats de suport vital bàsic 19
Unitats de transport sanitari no urgent 95
Zona Menorca:
Unitats de suport vital avançat 2
Unitats de suport vital bàsic 4
Unitats de transport sanitari no urgent 14

A la pregunta RGE núm. 9602/17, de la diputada M.
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a campanya
publicitària pel foment del lloguer d’habitatges.
Els comprovants d’insercions i d’emissió d’aquesta
campanya encara no estan disponibles, per al qual cosa les
dades finals del cost de la campanya encara no estan tancades.
Aquesta campanya està inclosa dins del contracte de servei
per a la compra d’espais destinats a la publicació institucional
del Govern de les Illes Balears, dins de la partida
pressupostària de la Direcció General de Comunicació i va ser
aprovada pel Parlament als Pressupostos de les Illes Balears per
al 2017.
Palma, 5 d’octubre de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

K)

N)

A la pregunta RGE núm. 9603/17, de la diputada M.
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a campanya
publicitària “Ni 1 foc al bosc”.

A la pregunta RGE núm. 9606/17, del diputat Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nou copagament farmacèutic (III).

La campanya “Ni un foc al bosc” al 2016 va tenir un cost
global de 74.085,72€ (IVA inclòs), dels quals 5.051,75€ són de
creativitat i 69.033,97 de difusió.
Pel que fa a 2017, els comprovants d’insercions i d’emissió
d’aquesta campanya encara no estan disponibles, per al qual
cosa les dades finals del cost de la campanya encara no estan
tancades. Aquest any s’ha fet servir la mateixa creativitat de
l’any passat. El cost de la seva adaptació ha estat de 2.994,74€
(IVA inclòs).
Palma, 5 d’octubre de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

Entenent per “estalvi” la diferència entre el que paga
actualment el ciutadà per aportació farmacèutica i el que
pagava abans de la modificació pel RDL 16/2012, i com a
continuació de les preguntes parlamentàries similars d’anys
anteriors, ús informem que l’estalvi en despesa farmacèutica
corresponent als usuaris amb TSI002 de gener a desembre de
2016 hauria estat de 8.765,777€.
Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 9607/17, del diputat Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nou copagament farmacèutic (IV).

L)
A la pregunta RGE núm. 9604/17, del diputat Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nou copagament farmacèutic (I).
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

241.069,23€
246.621,72€
271.076,97€
261.717,47€
276.584,35€
270.375,88€
261.588,42€
280.806,70€
262.817,16€
265.020,68€
265.218,60€
295.636,00€

Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 9605/17, del diputat Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nou copagament farmacèutic (II).
Entenent per “estalvi” la diferència entre el que paga
actualment el ciutadà per aportació farmacèutica i el que
pagava abans de la modificació pel RDL 16/2012, l’estalvi
estimat durant l’any 2016 per l’aportació dels ciutadans
mitjançant el copagament farmacèutic és de 9.660,448€.
Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Entenent per “estalvi” la diferència entre el que paga
actualment el ciutadà per aportació farmacèutica i el que
pagava abans de la modificació pel RDL 16/2012, i com a
continuació de les preguntes parlamentàries similars d’anys
anteriors, ús informem que l’estalvi en despesa farmacèutica
corresponent als usuaris durant l’any 2016 hauria estat de
894,671€.
Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 9617/17, del diputat Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a actuacions i previsions de la Conselleria de Salut
per fer efectives les mesures relatives a banys i vestuaris en
base a la Llei contra la LGTBI fòbia.
La Conselleria de Salut compleix amb la referida Llei, així
mateix aplicarà en aquesta matèria les instruccions que
s’indiquin a nivell de tota l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 9618/17, del diputat Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a actuacions i previsions de la Conselleria
d’Esports per fer efectives les mesures relatives a banys i
vestuaris en base a la Llei contra la LGTBI fòbia.
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Per tal de donar compliment a l’establert a la Llei 8/2016 a
les instalAlacions esportives competència del Govern de les Illes
Balears, està previst introduir a les normes d’ús general que
s’ha de garantir que les persones trans tenguin accés als banys
i vestidors que els correspongui d’acord amb la seva identitat
de gènere.
Pel que fa al gruix de les instal·lacions esportives, que són
de competència municipal, farem arribar als ajuntaments la
proposta perquè revisin i, si n’és el cas, actualitzin, les normes
d’ús general de les seves instalAlacions perquè es garanteixi que
les persones trans tenguin accés als banys i vestidors que els
correspongui d’acord amb la seva identitat de gènere.
Palma, 22 de setembre de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
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Una de les primeres actuacions del nou servei ha estat
l’organització de cursos de català per a tot el personal dels
hospitals de la xarxa pública.
Palma, 6 d’octubre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
T)
A les preguntes RGE núm. 9625/17 a 9628/17, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a
l’Administració General de l’Estat i a import de les
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat
en Sanitat, en educació i en serveis socials el mes de juliol
de 2017.
Total pendent de pagament a 31/07/2017 (deute comercial)

R)
Àmbit

A la pregunta RGE núm. 9620/17, del diputat Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a no exigència del requisit de català en
determinades convocatòries de l’Ibsalut.

Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

El punt tercer de la disposició transitòria segona de la Llei
4/2016, de 6 d’abril, de mesures per a la capacitació lingüística
per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció
pública, permet que es pugui establir un règim d’exempció
quan la prestació pugui resultar afectada per la falta o
insuficiència de professionals que s’hagin de contractar
investigadors o científics d’àmbit nacional o internacional.

Import de les operacions
(milers d’euros)
120.091,82
6.554,87
1.758,03
24.949,67

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

Ordre de Publicació
Actualment el Govern està desplegant la Llei 4/2016
mitjançant l’esborrany de decret elaborat per la Conselleria de
Salut i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports
desplega la Llei 4/2016. Aquest esborrany va ser presentat dia
26 de setembre davant la Comissió Tècnica de la Mesa
Sectorial de Sanitat i ara es presentarà a la Mesa Sectorial
perquè l’aprovi.

U)
A la pregunta RGE núm. 9629/17, del diputat Andreu
Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a import de les operacions del pendent de
pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament el mes de juliol.
L’import solAlicitat és de 13.324,20 milers d’euros.

Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

S)
A la pregunta RGE núm. 9621/17, del diputat Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a compliment de la Llei de normalització lingüística
pel que fa a informacions als centres hospitalaris.
Les publicacions externes que s’editen als hospitals i
dirigides als usuaris i ciutadans en general en fan en els dos
idiomes oficials (català i castellà).
D’altra banda, el Servei de Salut ha creat recentment el
Servei de Planificació Lingüística que, entre altres funcions, té
la de fomentar l’ús del català a tots els centres hospitalaris. El
nou servei ja ha fet reunions amb gerències i directors de gestió
en les que s’ha constatat la necessitat d’abordar el procés de
normalització lingüística a tots els hospitals.

V)
A les preguntes RGE núm. 9630/17 a 9633/17, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears
amb els consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de
Mallorca i de Menorca a 1 d’agost de 2017.
Deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars
a 1 d’agost del 2017
Consells Insulars
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

Import
28.197.239,59
4.093.003,96
4.869.802,22
574.376,21
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Palma, 14 de setembre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
W)
A les preguntes RGE núm. 9634/17 a 9700/17, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos
ajuntaments de les Illes Balears a 1 d’agost de 2017.

Palma, 5 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 9781/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja de torrents (2).
Els torrents que s’han netejat fins agost de 2017 estan
relacionats a les taules i grafiats als mapes que s’adjunten com
Annex 1, Annex 2, Annex 3 i Annex 4.

S'adjunta relació.

Ordre de Publicació

Palma, 5 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

X)
A les preguntes RGE núm. 9701/17 a 9704/17, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells
insulars d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de
Menorca a 1 d’agost de 2017.
Pagaments pendents als consells insulars a 1 d’agost del 2017
Consells Insulars
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

Import
28.197.239,59
4.093.003,96
4.869.802,22
574.376,21

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

Ordre de Publicació
Y)
A les preguntes RGE núm. 9705/19 a 9771/17, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern amb diversos
ajuntaments de les Illes Balears a 1 d’agost de 2017.
S'adjunta relació.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 9783/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fumigacions per combatre la
processionària.
L’evolució dels nivells d’afectació es poden consultar en els
gràfics adjunts.
Des d’un punt de vista tècnic s’aconsella intervenir a partir
del nivell 3. Com es pot observar dels gràfics, de l’any 2014 al
2015 hi ha una baixada del nivell 3, degut que l’any 2014 el
tractament es va fer amb diflubenzurón, per la qual cosa no és
fins el 2016 que es torna a actuar.
Després del tractament amb diflubenzurón, s’aconsegueix
que gairebé el 90% de la superfície de pinar a Mallorca estigui
en nivells baixos i molt baixos d’afectació. A Menorca gairebé
el 50% de la superfície està en nivells baixos i molt baixos, i
menys de l’1% de la superfície presenta un alt grau d’afectació.
Els anys 2016 i 2017, més del 70% de la superfície de
Mallorca i Menorca s’ha mantingut per sota d’un nivell 3
d’afectació. Els pinars amb nivell 3 són els que es recomanen
tècnicament com a idonis per ser tractats.

Ordre de Publicació
Z)

L’any 2016 es varen fer les actuacions següents:
Tractament terrestre Mallorca, àrees d’ús públic amb
Bacillus thuringiensis varietat kurstaki (BTK): (23 àrees
recreatives, 2 refugis, 3 finques públiques i 3 arbres
singulars), en doble passada.
Tractament terrestre Formentera, amb BTK: 65 en doble
passada.

A la pregunta RGE núm. 9780/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja de torrents (1).

•

La partida pressupostària destinada a torrents l’any 2017 és
de 3.221,000.

•

Amb la nova contractació es preveu una despesa de
2.000.000€ en 24 mesos, distribuïda en 5 lots de 450.000€ i
corresponent 1 tot a Menorca, 1 a Eivissa i 3 a Mallorca.

Aquest 2017, entre l’octubre i el novembre, estan previstes les
actuacions següents
• Tractament terrestre Mallorca i Menorca (puntual), àrees
d’ús públic amb Bacillus thuringiensis varietat kurstaki
(BTK): (àrees recreatives, refugis, finques públiques, arbres
singulars, repoblacions), en doble passada.
• Tractament aeri Formentera, amb BTK: 1500 ha en doble
passada.

A part es preveu continuar amb la neteja amb bestiar, els
contractes de neteja d’interès social, l’execució d’obres de
minimització de risc d’inundació i la redacció d’estudis i
projectes.
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A Formentera està previst tractar 4 anys consecutius amb el
producte biològic BTK.
Sobre el BTK: es tracta d’un insecticida biològic, selectiu
i pràcticament innocu per la resta de l’entomofauna. Necessita
ser ingerit, un medi alcalí (característica que només es dóna en
l’intestí de la majoria dels insectes) i uns receptors específics
que siguin sensibles a la toxina en qüestió. Té acció larvicida,
fonamentalment en els primers estadis larvaris. La soca kurstaki
és la que té acció contra lepidòpters.
El BTK s’elimina ràpidament en el medi ambient per la
curta persistència de les espores, a causa de la seva sensibilitat
a l’acció de la llum ultraviolada. Per ser els components del
producte part natural de l’ecosistema, es dissipen en el medi,
transformant-se en compostos orgànics complexes i no tòxics
per a la resta d’organismes i l’ambient.
El BTK s’elimina ràpidament en el medi natural (roman de
l’ordre de dies damunt de les fulles), només és efectiu en els
primers estadis de desenvolupament larvari, i no totes les
erugues neixen en el mateix moment, fa que sigui necessari una
doble passada. Per tot això, el tractament amb BKT té una
menor efectivitat i, d’acord a l’experiència d’altres tractaments
fitosanitaris, requereix aplicar-se durant uns 4 anys per tal
d’aconseguir controlar la plaga.
Evolució de la plaga
L’any 2014 es va tractar amb la matèria activa
diflubenzurón, un IGR (insecticides reguladors del creixement)
que actua interferint en la muda dels insectes que s’alimenten
de fulles tractades amb aquests productes (inhibidors de la
producció de quitina). Es tracta d’un fitosanitari químic que té
una permanència molt més llarga en fulla (fins a 1 any,
aproximadament).
Aquest producte afecta a tots els estadis larvaris de les
erugues, inclòs té certa capacitat ovicida (als ous).
Totes aquestes característiques fan que amb el
diflubenzurón només s’hagi de tractar en una sola passada i que
s’aconsegueixen efectivitats més elevades. Per tant, els anys
següents molt possiblement no caldrà repetir el tractament.
Durant el primer trimestre de cada any, a Mallorca i
Menorca s’avaluen els pinars i es fa un mapa per valorar
l’afectació d’aquests pinars per la processionària del pi.
Aquesta valoració es fa a partir de 6 nivells d’afectació,
essent el nivell 0 “gens afectat”, i el 5 “molt afectat,
defoliacions totals a nivell de massa forestal”.
Palma, 5 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 9784/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla de xoc per combatre la
processionària.
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Les actuacions que des de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, a través de la Direcció General d’Espais
Naturals i Biodiversitat, es duen a terme en matèria de sanitat
forestal i s’emmarquen dins l’Estratègia de Sanitat Forestal,
actualment redactada i pendent de revisió i posterior aprovació.
L’objectiu global d’aquest pla és la persistència de la massa
forestal en estat òptim de conservació, sense que pugui
deteriorar-se per factors abiòtics o biòtics, evitant així la
degradació dels ecosistemes forestals. Per això és necessari un
coneixement de les peculiaritats de cada illa i de les possibles
causes que originen els problemes.
Coneixent amb profunditat cada problema, cicle biològic de
cada espècie, etc., en podrem conèixer la solució. Els controls
o lluites que es proposen en aquest pla són sempre lluita
integral, que significa que s’utilitzen tots els mitjans
disponibles en el moment òptim d’atac a les plagues i malalties.
Només es pretén actuar en els moments que siguin sobrepassats
uns llindars mínims, i només per recuperar l’equilibri biològic
natural. En algunes plagues o malalties és necessari actuar de
forma preventiva perquè el potencial biològic és molt elevat i
pot passar a nivells no assumibles. És per això que és necessari
realitzar deteccions, a través de xarxes o sistemes d’alarma, que
ens indiquin que és el moment d’identificar les actuacions per
mantenir el control. Gràcies als estudis i correlacions de
situacions meteorològiques degudes a causes especials,
incendis, etc.; les alarmes han d’activar els protocols d’actuació
per reduir al mínim les conseqüències. El present pla descriu
els problemes principals a les Illes Balears i aporta les
solucions precises per a cada espècie en funció dels diferents
mesos o èpoques de l’any. També descriu els sistemes de
detecció, control, avaluació i seguiment que s’haurien de posar
en pràctica per assegurar la sanitat forestal.
Pel que fa al tractament de la processionària, la DG
d’Espais Naturals té anualment una partida específica per fer
front a aquestes actuacions (veg. Pregunta parlamentària RGE
9785/2017, on es desglossa el pressupost per a l’any 2017 i per
illes amb les diferents actuacions).
Palma, 5 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 9785/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressupost per combatre la
processionària en el 2017.
El pressupost de 2017 per combatre la processionària del pi
és el que figura als quadres adjunts.
Palma, 5 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 9786/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cost de l’estudi “Factors de decisió de
compra dels consumidors”.
L’estudi “Factors de decisió de compra dels consumidors”
s’ha fet amb mitjans propis i sense participació de personal
extern.

d’impressió, maquetació, traducció i correcció ha ascendit a
16.715,72€ (IVA inclòs), el que implica un cost de 13,6€/llibre.
A efectes comparatius de la primera edició (2015) de 250
llibres de “La sexualitat de la figuera” de format i qualitat
inferior, va tenir un cost de maquetació i impressió, de
13.733,50€, el que suposa un cost de 54,9€/llibre.
Una segona edició (2016) de 500 unitats d’aquest mateix
llibre, va costar 4.836€, és a dir 9,7€/llibre.

Palma, 3 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 9787/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a personal que ha realitzat l’estudi
“Factors de decisió de compra dels consumidors”.
L’estudi “Factors de decisió de compra dels consumidors”
s’ha fet amb mitjans propis i sense participació de personal
extern.
Palma, 3 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 9788/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a varietats autòctones de vinya en estudi
actualment.
Actualment, en la vinya s’està treballant des de diferents
aspectes, en colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears:
1. Estudis de sanejament de virus de les varietats Vinater,
Valent blanc, Esperó de Gall, procedents de la colAlecció de
Sa Granja (Palma).
2. Estudis de microvinificacions de varietats minoritàries
(Argamussa, Escursac, Vinater, Callet negrella, Giró negre,
Mancès de Tibbus, Fogoneu), procedents de la colAlecció de
Sa Granja i de finques experimentals.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 9789/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cost del llibre “Varietats de vinya de les
Illes Balears”.
S’ha editat 1225 llibres de “Varietats de vinya de les Illes
Balears”, en català (1125) i castellà (100), el cost total

Palma, 3 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 9857/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cursos al Centre del Mar de Menorca
2017-2018.
El Centre de la Mar de Menorca depèn de la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears, que
és l’encarregada d’organitzar les activitats formatives que es
desenvolupen en aquest centre.
Això no obstant, des de la Direcció General de Pesca i Medi
Marí s’han realitzat durant els anys 2016 i 2017 un total de
quatre cursos en línia de mariner pescador, essent examinats a
Menorca un total de 19 persones.
Així mateix, per a l’any 2018, la Direcció General de Pesca
i Medi Marí té prevists dos cursos de formació bàsica en
Seguretat Marítima i també cursos en línia de mariner pescador
i de patró local de Pesca a l’illa de Menorca.
Palma, 5 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 9858/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat de la depuradora d’Es Mercadal.
El funcionament de la planta depuradora d’Es Mercadal és
raonablement bo, tenint en compte que es tracta d’un sistema
de llacunatge i que durant l’any 2017 les analítiques indiquen
un percentatge mitjà de l’eliminació de matèria orgànica
superior al 75%.
No obstant, el rendiment és millorable a curt termini a causa
de l’acumulació de fangs sedimentats al fons de les llacunes,
per la qual cosa es va iniciar la tramitació d’un expedient de
buidat de fangs que inclou l’extracció, deshidratació, transport
i gestió dels mateixos (C.A. ABAQUA 10/11/2016).
A mig termini també està prevista l’ampliació i millora del
tractament, per la qual cosa es va iniciar la tramitació d’un
expedient del servei per a la redacció del projecte d’obres
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d’ampliació i millores de l’EDAR des Mercadal (C.A.
ABAQUA 27/07/2016).
Comentar també que una de les problemàtiques detectades
en aquestes instalAlacions és la presència d’aigües amb
conductivitats elevades i presència de clorurs d’origen marí, per
la qual cosa es treballa conjuntament amb l’Ajuntament d’Es
Mercadal per detectar l’origen i posar-hi remei.
Palma, 3 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 9859/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat de la depuradora d’Alaior.
El funcionament de la planta depuradora d’Alaior és
excelAlent i que durant l’any 2017 les analítiques indiquen un
percentatge mitjà de l’eliminació de matèria orgànica superior
al 95% i superior al 85% en cas dels nutrients.
Aquests rendiments s’obtenen tot i que una de les
problemàtiques detectades en aquestes instalAlacions és la
presència d’aigües residuals amb càrregues elevades d’origen
industrial, per la qual cosa es treballa conjuntament amb
l’Ajuntament d’Alaior per detectar l’origen i posar-hi remei.
Palma, 3 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 9860/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat de la depuradora de Ferreries.
El funcionament de la planta depuradora de Ferreries és
excelAlent i que durant l’any 2017 les analítiques indiquen un
percentatge mitjà de l’eliminació de matèria orgànica superior
al 95% i superior al 75% en cas del nitrogen.
El rendiment de les noves instalAlacions millora
substancialment el que oferia l’antic sistema de llacunatge.
Arrel del treball conjunt realitzat amb l’Ajuntament de
Ferreries per detectar i posar remei als abocaments industrials
que s’havien detectat anys enrere, des que les noves
instalAlacions estan en servei no s’ha tornat a detectar cap
abocament industrial anormal.
Palma, 3 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

6377

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 9861/17, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat de la depuradora de Ciutadella.
A Ciutadella hi ha dues depuradores, Ciutadella Nord i
Ciutadella Sud, el funcionament de les quals és correcte i que
durant l’any 2017 les analítiques indiquen un percentatge mitjà
de l’eliminació de matèria orgànica superior al 90% i al 95%,
respectivament.
Una de les problemàtiques detectades en aquestes
instalAlacions és la presència d’aigües amb conductivitats
elevades i presència en clorurs, probablement a causa de la
sobreexplotació que pateix l’aqüífer en aquesta zona, sense
descartar que també hi pugui haver intrusió marina a la xarxa
de sanejament, per la qual cosa es treballa conjuntament amb
l’Ajuntament de Ciutadella per detectar l’origen i posar-hi
remei.
Palma, 3 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AN)
A les preguntes RGE núm. 9880/17 a 9883/17, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a
l’Administració General de l’Estat i a import de les
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat
en Sanitat, en educació i en serveis socials el mes d’agost de
2017.
Total pendent de pagament a 31/08/2017 (deute comercial)
Àmbit
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

Import de les operacions
(milers d’euros)
140.671,74
4.474,42
2.331,33
26.739,02

Palma, 15 de setembre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 9884/17, del diputat Andreu
Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a import de les operacions pendent de pagament
computat a efectes del càlcul del període de pagament el
mes d’agost.
L’import solAlicitat és 10.839,99 milers d’euros
Palma, 15 de setembre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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Ordre de Publicació
AP)
A les preguntes RGE núm. 9885/17 a 9888/17, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears
amb els consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de
Mallorca i de Menorca a 1 de setembre de 2017.
Deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars
a 1 de setembre del 2017
Consells Insulars
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

Import
28.125.399,27
4.944.087,09
4.836.321,57
798.575,69

Palma, 15 de setembre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AQ)
A les preguntes RGE núm. 9889/17 a 9955/17, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos
ajuntaments de les Illes Balears a 1 de setembre de 2017.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 10536/17, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions pel que fa la denúncia per mala praxis en relació
amb un producte que, suposadament, cura el càncer (1).
Malgrat l’escrit no va ser formalment presentat en cap
registre, des del primer moment en què es va tenir coneixement
del mateix es van dur a terme les perquisicions necessàries per
esbrinar l’abats dels efectes descrits. No obstant això i donat
que els fets denunciats no es van poder constatar, per manca de
testimonis o proves documentals fefaents, es va decidir reobrir
l’expedient i posar en marxa tots els mecanismes de control per
comprovar si s’estava cometent algun il•lícit administratiu
(àmbit jurisdiccional en el qual com administració pública
tenim competències i mitjans necessaris per actuar), si bé s’ha
de dir que mai s’havia deixat de fer un seguiment de les
activitats de l’empresa Lipopharma i del producte Minerval des
del 2012 (complint en tot moment amb la nostra responsabilitat
“in vigilando”).
Per tot això, durant el 2015 es va tornar a consultar
l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, que
al mateix temps va consultar a la cap de Medicaments Orfes de
l’Agència Europea del Medicament, per comunicar-nos com ja
havien obtingut la designació de “medicament orfe” en el 2011
però que no tenien constància de cap solAlicitud d’autorització
per a la comercialització.

Podeu consultar la resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AR)
A les preguntes RGE núm. 9956/17 a 9959/17, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells
insulars d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de
Menorca a 1 de setembre de 2017.
Pagaments pendents als consells insulars a 1 de setembre del
2017
Consells Insulars
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

Import
28.125.399,27
4.944.087,09
4.836.321,57
798.575,69

Palma, 15 de setembre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AS)
A les preguntes RGE núm. 9960/17 a 10004/17, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears
amb diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de
setembre de 2017.
Podeu consultar la resposta en aquest enllaç.

També quan van aparèixer notícies sobre Minerval el 26
d’agost del 2015 o al novembre del mateix any como quan van
celebrar una roda de premsa el Director General de l’empresa
Lipopharma i el Dr. Escribà des de la Direcció General de
Planificació, Avaluació i Farmàcia es van fer les que no
s’estava fent per evitar que en cap moment es pogués fer
publicitat i molt menys comercialitzar el producte.
Palma, 11 d’octubre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AU)
A les preguntes RGE núm. 10537/17 a 10539/17, del
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions pel que fa la denúncia per
mala praxis en relació amb un producte que,
suposadament, cura el càncer (2 a 4).
No es té constància formal dins l’Administració de les dates
demanades perquè l’escrit no es presentaren a cap registre.
Palma, 11 d’octubre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 10540/17, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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actuacions pel que fa la denúncia per mala praxis en relació
amb un producte que, suposadament, cura el càncer (5).
No consta que arribés l’escrit al registre central de la
Conselleria, no obstant això, la consellera, de manera informal
va tenir coneixement del mateix al marc del 2016 i
posteriorment al 7 d’abril de 2016 a una reunió amb una
personal propera al Dr. Escribà on se li va fer entrega d’una
còpia del mateix amb altra documentació.
Palma, 11 d’octubre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 10726/17, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cites a l’Ibsalut anulAlades (2).
Treballem contínuament per facilitar que les pacients
puguin demanar o anulAlar cita prèvia, ja sigui d’atenció
primària o d’especialistes, tant telefònicament com utilitzant la
pàgina web.
Palma, 11 d’octubre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AW)
A la pregunta RGE núm. 10541/17, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions pel que fa la denúncia per mala praxis en relació
amb un producte que, suposadament, cura el càncer (6).
La Direcció General encarregada ha estat la de Planificació,
Avaluació i Farmàcia juntament amb els serveis jurídics de la
Secretaria General de la Conselleria.
Palma, 11 d’octubre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 10725/17, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cites a l’Ibsalut anulAlades (1).

Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 10727/17, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conducció Sóller-Deià del Pla Hidrològic.
El pla hidrològic redactat pel Govern del seu partit preveu
la construcció d’aquesta infraestructura entre 2015 i 2017.
No s’ha encarregat ni començat la redacció del projecte.
L’execució d’aquesta infraestructura amb la tecnologia
actualment disponible és tècnicament molt complexa i cara. La
necessitat de reflectir en la tarifa del preu d’aquesta
infraestructura fa que avui per avui sigui inviable, però es
considera necessari mantenir-la en la revisió anticipada del Pla
per a cobrir futures demandes i en previsió que hi hagi avanços
tècnics significatius que la facin viable en el futur.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Atenció primària fins agost 2017
No
presentats

Citats

% no
presentats

Infermeria

110.787

2.027.256

5,5%

Metge de
família

160.606

2.773.755

5,8%

Pediatria

30.585

465.945

6,6%

Total

301.978

5.266.956

5,7%

Especialistes fins agost 2017
Visitats
986.777

No presentats

No presentats
%

82.110

8,32%

Palma, 11 d’octubre de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta RGE núm. 10728/17, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conducció Palmanyola-Valldemossa del Pla Hidrològic.
El pla hidrològic redactat pel Govern del seu partit preveu
la construcció d’aquesta infraestructura entre 2015 i 2017.
Atès que actualment no hi ha demanda, no s’ha encarregat
ni començat la redacció del projecte, però es considera
necessari mantenir aquesta infraestructura en la revisió
anticipada del Pla per a cobrir futures demandes.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BB)
A la pregunta RGE núm. 10729/17, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conducció Sa Cabaneta-Pòrtol del Pla Hidrològic.
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El pla hidrològic redactat pel Govern del seu partit preveu
la construcció d’aquesta infraestructura entre 2015 i 2017.
Atès que actualment no hi ha demanda, no s’ha encarregat
ni començat la redacció del projecte, però es considera
necessari mantenir aquesta infraestructura en la revisió
anticipada del Pla per a cobrir futures demandes.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta RGE núm. 10730/17, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conducció Consell-Binissalem-Lloseta-Mancor del Pla
Hidrològic.
El pla hidrològic redactat pel Govern del seu partit preveu
la construcció d’aquesta infraestructura entre 2015 i 2017.
Atès que actualment no hi ha demanda, no s’ha encarregat
ni començat la redacció del projecte, però es considera
necessari mantenir aquesta infraestructura en la revisió
anticipada del Pla per a cobrir futures demandes.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BD)
A la pregunta RGE núm. 10731/17, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conducció Consell-Algaida del Pla Hidrològic.
El pla hidrològic redactat pel Govern del seu partit preveu
la construcció d’aquesta infraestructura entre 2015 i 2017.
No s’ha encarregat ni començat la redacció del projecte, ni
es preveu la seva execució, ja que en la revisió anticipada del
Pla hidrològic en tramitació aquesta infraestructura es veu
substituïda per una xarxa per atendre la demanda a la
mancomunitat del Pla.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BE)
A la pregunta RGE núm. 10732/17, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conducció Sa Pobla-Búger-Campanet del Pla Hidrològic.
El pla hidrològic redactat pel Govern del seu partit preveu
la construcció d’aquesta infraestructura entre 2015 i 2017.
Atès que actualment no hi ha demanda, no s’ha encarregat
ni començat la redacció del projecte, però es considera

necessari mantenir aquesta infraestructura en la revisió
anticipada del Pla per a cobrir futures demandes.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BF)
A la pregunta RGE núm. 10733/17, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conducció Maria de la Salut-Petra del Pla Hidrològic.
El pla hidrològic redactat pel Govern del seu partit preveu
la construcció d’aquesta infraestructura entre 2015 i 2017.
El projecte està redactat i en tramitació ambiental.
Compta amb finançament per Impost de Turisme Sostenible
i les obres començaran quan hagi finalitzat la tramitació
ambiental i s’hagi licitat, dins de la present legislatura.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BG)
A la pregunta RGE núm. 10734/17, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conducció Petra-Manacor del Pla Hidrològic.
El pla hidrològic redactat pel Govern del seu partit preveu
la construcció d’aquesta infraestructura entre 2015 i 2017.
El projecte no està redactat però es preveu licitar la seva
redacció a principis de 2018. Les obres començaran quan hagi
finalitzat la tramitació ambiental i s’hagi licitat.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BH)
A la pregunta RGE núm. 10735/17, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conducció zona costanera de Santa Margalida del Pla
Hidrològic.
El pla hidrològic redactat pel Govern del seu partit preveu
la construcció d’aquesta infraestructura entre 2015 i 2017.
Atès que actualment no hi ha demanda, no s’ha encarregat
ni començat la redacció del projecte, però es considera
necessari mantenir aquesta infraestructura en la revisió
anticipada del Pla per a cobrir futures demandes.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació

control, d’eradicació i de contingència amb la informació dels
resultats i, si n’és el cas, les campanyes fitosanitàries adients
per al desenvolupament de la producció integrada.

A la pregunta RGE núm. 10736/17, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prolongació de les conduccions de Manacor i Porreres als
nuclis dels municipis de Son Servera-Sant
Llorenç-Manacor-Felanitx-Santanyí-Ses Salines-Campos
en el Pla Hidrològic.

La plaga de quarantena present a les Illes Balears amb
major impacte econòmic és Xylella fastidiosa (Wells, et al.)
que provoca la malaltia de Pierce (vinya), clorosis variegada
dels cítrics (CVC) i defalliment ràpid de l’olivera.

BI)

El pla hidrològic redactat pel Govern del seu partit preveu
la construcció d’aquesta infraestructura entre 2015 i 2017.
Per arribar a aquesta zona primer s’ha d’arribar a Manacor,
per la qual cosa, no s’ha encarregat ni començat la redacció del
projecte, però es considera necessari mantenir aquesta
infraestructura en la revisió anticipada del Pla per a cobrir
futures demandes.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BJ)
A la pregunta RGE núm. 10995/17, del diputat Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost destinat a sanitat vegetal.
Per a l’any 2017 els programes de sanitat vegetal són els
següent:
Programa: Prevenció, lluita i control de plagues de
quarantena en cultius, enjardinaments i serradores de fusta per
a l’any 2017
La Directiva 2000/29/CE, relativa a les mesures de
protecció contra la introducció en la Comunitat Europea
d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i
contra la seva propagació, estableix programes de prospecció
d’aquests organismes nocius que, per la seva perillositat o pel
risc d’establiment, fan necessari detectar-ne la presència o
fer-ne el seguiment i el control dels nivells de població que
assoleixen.
La regulació normativa vigent comprèn la Llei 43/2002, de
20 de febrer, de sanitat vegetal, i els Reials Decrets 58/2005, de
21 de gener; 401/1996, d’1 de març; i 1190/1998, de 12 de
juny, i a l’empara de l’autoritat competent, és a dir, la Direcció
General d’Agricultura i Ramaderia de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, per establir el marc de mesures
i actuacions en la protecció i la lluita obligatòries contra la
introducció d’organismes nocius per als vegetals o les seves
produccions.
A l’àmbit autonòmic, per l’amenaça econòmica o
mediambiental de possibles entrades d’organismes nocius per
fer front a les plagues ja establertes, ha estat necessari reforçar
la xarxa de prospeccions, de prevenció i de control. La major
part de les prospeccions responen a exigències que ja venen
regulades per normativa de la Unió Europea i del Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
(MAPAMA), davant dels quals hem de presentar els plans de

Les plagues de quarantena no presents a les Illes Balears
que poden representar un major impacte econòmic són:
• Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al., conegut com el nematode de la fusta del pi.
• Pomacea insularum (Perry), conegut com el caragol poma.
• Epitrix cucmeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
Epitrix subcrinata (Lec.), and Epitrix Tuberis (Gentner) i
Epitrix papa sp.n coneguts com a pucetes de la patata.
Per combatre la Xylella fastidiosa (Wells et al.) i prospectar
les tres plagues no establertes esmentades s’ha establert un
compromís d’execució d’actuacions i de despesa amb el
MAPAMA que han originat una territorialització de fons.
Seguint amb les experiències d’anys anteriors es continuarà
amb l’establiment de la xarxa de monitoreig i l’aplicació de
diferents mètodes de captura massiva de la mosca de la fruita
(Ceratitis capitata) i del control mitjançant confusió sexual de
poll roig de Califòrnia (Aonidiella aurantiï), així com del
morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).
S’exigeix també un seguiment especial per evitar la
introducció, o per al control d’altres plagues de quarantena amb
un important potencial de dany econòmic i fitosanitari, entre les
quals les més importants són:
• Pla d’acció per evitar la propagació del nematode nociu de
la patata Globodera spp.
• Pla d’acció per evitar la propagació de la mosca Drosophila
suzukiï.
• Pla d’acció per evitar la introducció del fitòfag Anthonomus
eugeniï.
De nou, durant l’any 2017 s’inclou el programa de
vigilància de plagues de la UE, regulat pel Reglament
652/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig
de 2014, en el que s’estableix la concessió de subvencions als
estat Membres que realitzin programes de vigilància anuals i
plurianuals relatius a la presència de plagues, fent una
utilització eficaç dels recursos financers. A l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, les plagues objecte de
seguiments són:
a) Cítrics:
• Phyllosticta citricarpa
• Xanthomonas citri pv citri
• Xanthomonas citri pv aurantifoliï
• Citrus greening disease (HLB) Diaphorina citri Tryoza
erytreae
• Citrus tristesa virus (non-European strains)
b) Plagues regulades per mesures d’emergències de la
Comissió:
• Anoplophora chinensis
• Bursaphelenchus xylophilus
• Xylella fastidiosa
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Epitrix spp.

c) Plagues de la patata:
• Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus
• Ralstonia solanacearum
Dins el mateix programa es continua amb els treballs
realitzats en matèria de control biològic de plagues dins els
hivernacles, el control del moscard verd de la vinya (Empoasca
dicipiens i Empoasca vitis) i el control del brot sec de
l’ametller (Phomopsis amygdali). També es continua amb la
implantació d’un SIG per a les diferents plagues de quarantena
i amb les experiències de camp amb les diferents Associacions
de Defensa Vegetal (ADV) de l’illa de Mallorca i amb accions
de formació i difusió dels coneixements en matèria de sanitat
vegetal.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BK)
A les preguntes RGE núm. 11075/17, 11089/17,
11096/17, 11103/17, 11110/17, 11117/17, 11124/17,
11131/17, 11138/17, 11145/17, 11152/17, 11159/17,
11166/17, 11173/17, 11180/17, 11187/17, 11194/17,
11201/17, 11208/17, 11215/17, 11222/17, 11229/17,
11236/17, 11243/17, 11250/17, 11257/17, 11264/17,
11271/17, 11278/17, 11285/17, 11292/17, 11299/17,
11306/17, 11313/17, 11320/17, 11327/17, 11334/17,
11341/17, 11348/17, 11355/17, 11362/17, 11369/17,
11376/17, 11383/17, 11390/17, 11397/17, 11404/17,
11411/17, 11418/17, 11425/17, 11082/17, del diputat Miquel
A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques
en concepte de diversos establiments turístics i recaptació
de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la
tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes de juny
de 2016 a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

11377/17, 11384/17, 11391/17, 11398/17, 11405/17,
11412/17, 11419/17, 11426/17, del diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques
en concepte de diversos establiments turístics i recaptació
de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la
tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes de juliol
de 2016 a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
Al mes de juliol no es va produir cap tipus de liquidació de
l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible.
Per qualsevol informació addicional pot contactar amb el
Gabinet de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques (telèfon 971 17 71 15 o c/e gabhisenda@caib.es).
Palma, 18 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BM)
A les preguntes RGE núm. 11077/17, 11084/17,
11091/17, 11098/17, 11112/17, 11119/17, 11126/17,
11133/17, 11140/17, 11147/17, 11154/17, 11161/17,
11168/17, 11175/17, 11182/17, 11189/17, 11196/17,
11203/17, 11210/17, 11217/17, 11223/17, 11231/17,
11238/17, 11245/17, 11252/17, 11259/17, 11266/17,
11273/17, 11280/17, 11287/17, 11294/17, 11301/17,
11308/17, 11315/17, 11322/17, 11329/17, 11336/17,
11343/17, 11350/17, 11357/17, 11364/17, 11371/17,
11378/17, 11385/17, 11392/17, 11399/17, 11406/17,
11413/17, 11420/17, 11427/17, del diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques
en concepte de diversos establiments turístics i recaptació
de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la
tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes d’agost
de 2016 a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

L’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible es va començar a
tributar a partir de l’1 de juliol de 2016 i, per tant, durant el
mes de juny no es va realitzar cap tipus d’ingrés.

Al mes d’agost no es va produir cap tipus de liquidació de
l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible.

Palma, 18 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Per qualsevol informació addicional pot contactar amb el
Gabinet de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques (telèfon 971 17 71 15 o c/e gabhisenda@caib.es).

Ordre de Publicació

Palma, 18 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

BL)
A les
11090/17,
11132/17,
11167/17,
11202/17,
11237/17,
11272/17,
11307/17,
11342/17,

preguntes
11097/17,
11139/17,
11174/17,
11209/17,
11244/17,
11279/17,
11314/17,
11349/17,

RGE núm.
11111/17,
11146/17,
11181/17,
11216/17,
11251/17,
11286/17,
11321/17,
11356/17,

11076/17,
11118/17,
11153/17,
11188/17,
11222/17,
11258/17,
11293/17,
11328/17,
11363/17,

11083/17,
11125/17,
11160/17,
11195/17,
11230/17,
11265/17,
11300/17,
11335/17,
11370/17,

Ordre de Publicació
BN)
A les preguntes RGE núm. 11078/17,
11092/17, 11099/17, 11106/17, 11113/17,
11127/17, 11134/17, 11141/17, 11148/17,
11162/17, 11169/17, 11176/17, 11183/17,
11197/17, 11204/17, 11211/17, 11218/17,

11085/17,
11120/17,
11155/17,
11190/17,
11224/17,
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11232/17, 11239/17, 11246/17, 11253/17, 11260/17,
11267/17, 11274/17, 11281/17, 11288/17, 11295/17,
11302/17, 11309/17, 11316/17, 11323/17, 11330/17,
11337/17, 11344/17, 11351/17, 11358/17, 11365/17,
11372/17, 11379/17, 11386/17, 11393/17, 11400/17,
11407/17, 11414/17, 11421/17, 11428/17, del diputat Miquel
A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques
en concepte de diversos establiments turístics i recaptació
de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la
tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes de
setembre de 2016 a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera.
La informació figura a les següents taules.
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11234/17, 11241/17, 11248/17, 11255/17, 11262/17,
11269/17, 11276/17, 11283/17, 11290/17, 11297/17,
11304/17, 11311/17, 11318/17, 11325/17, 11332/17,
11339/17, 11346/17, 11353/17, 11360/17, 11367/17,
11374/17, 11381/17, 11388/17, 11395/17, 11402/17,
11409/17, 11416/17, 11423/17, 11430/17, del diputat Miquel
A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques
en concepte de diversos establiments turístics i recaptació
de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la
tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes de
novembre de 2016 a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera.
La informació figura a les següents taules.

Per qualsevol informació addicional pot contactar amb el
Gabinet de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques (telèfon 971 17 71 15 o c/e gabhisenda@caib.es).

Per qualsevol informació addicional pot contactar amb el
Gabinet de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques (telèfon 971 17 71 15 o c/e gabhisenda@caib.es).

Palma, 18 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Palma, 18 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BO)
A les preguntes RGE núm. 11079/17, 11086/17,
11093/17, 11100/17, 11107/17, 11114/17, 11121/17,
11128/17, 11135/17, 11142/17, 11149/17, 11156/17,
11163/17, 11170/17, 11177/17, 11184/17, 11191/17,
11198/17, 11205/17, 11212/17, 11219/17, 11226/17,
11233/17, 11240/17, 11247/17, 11254/17, 11261/17,
11268/17, 11275/17, 11282/17, 11289/17, 11296/17,
11303/17, 11310/17, 11317/17, 11324/17, 11331/17,
11338/17, 11345/17, 11352/17, 11359/17, 11366/17,
11373/17, 11380/17, 11387/17, 11394/17, 11401/17,
11408/17, 11415/17, 11422/17, 11429/17, del diputat Miquel
A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques
en concepte de diversos establiments turístics i recaptació
de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la
tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes
d’octubre de 2016 a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera.

Ordre de Publicació
BQ)
A les preguntes RGE núm. 11081/17, 11088/17,
11095/17, 11102/17, 11109/17, 11116/17, 11123/17,
11130/17, 11137/17, 11144/17, 11151/17, 11158/17,
11165/17, 11172/17, 11179/17, 11186/17, 11193/17,
11200/17, 11207/17, 11214/17, 11221/17, 11228/17,
11235/17, 11242/17, 11249/17, 11256/17, 11263/17,
11270/17, 11277/17, 11284/17, 11291/17, 11298/17,
11305/17, 11312/17, 11319/17, 11326/17, 11333/17,
11340/17, 11347/17, 11354/17, 11361/17, 11368/17,
11375/17, 11382/17, 11389/17, 11396/17, 11403/17,
11410/17, 11417/17, 11424/17, 11431/17, del diputat Miquel
A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en aplicació de l’impost sobre estades turístiques
en concepte de diversos establiments turístics i recaptació
de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la
tipologia d’embarcacions de creuer turístic el mes de
desembre de 2016 a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera.

La informació figura a les següents taules.

La informació figura a les següents taules.

Per qualsevol informació addicional pot contactar amb el
Gabinet de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques (telèfon 971 17 71 15 o c/e gabhisenda@caib.es).

Per qualsevol informació addicional pot contactar amb el
Gabinet de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques (telèfon 971 17 71 15 o c/e gabhisenda@caib.es).

Palma, 18 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Palma, 18 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BP)
A les preguntes RGE núm. 11080/17,
11094/17, 11101/17, 11108/17, 11115/17,
11129/17, 11136/17, 11143/17, 11150/17,
11164/17, 11171/17, 11178/17, 11185/17,
11199/17, 11206/17, 11213/17, 11220/17,

11087/17,
11122/17,
11157/17,
11192/17,
11227/17,

Ordre de Publicació
BR)
A la pregunta RGE núm. 11266/17, del diputat Miquel
A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació a Menorca de l’impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d’apartaments turístics de
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quatre claus i quatre claus superior durant el mes d’agost
de 2016.

3.17. INFORMACIÓ

Al mes d’agost no es va produir cap tipus de liquidació de
l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible.

A)

Per qualsevol informació addicional pot contactar amb el
Gabinet de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques (telèfon 971 17 71 15 o c/e gabhisenda@caib.es).

Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials
al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2018.

Ordre de Publicació

Palma, 19 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de novembre de 2017, atès l'escrit RGE núm. 14161/17,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb
l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes parcials al projecte esmentat
fins al proper dia 27 de novembre de 2017.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 14151/17, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Francesc Antich i Oliver, per tal de retre comptes de la seva
absència a la votació al Senat sobre l'aplicació de l'article
155 de la Constitució.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de novembre de 2017, conformement amb l'article 189.8 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del senador en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears Francesc Antich
i Oliver, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal que doni complida informació a aquesta
cambra sobre les causes que han motivat la seva absència a la
votació del Ple del Senat el passat divendres 27 d'octubre, on
es decidia l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Habilitació de dilluns i dissabtes als efectes de la
tramitació del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2018.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en sessió d'aquesta de dia 2 de
novembre de 2017, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes
als efectes de la tramitació del projecte de llei esmentat.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 12773/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de novembre de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14182/17, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, pel diàleg, la fraternitat i la convivència amb el
poble de Catalunya.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Membres de la Junta de Personal a la Comissió
Paritària de seguiment dels acords de la carrera
professional.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2017, restà informada de l'escrit RGE núm.
13981/17, del president de la Junta de Personal del Parlament
de les Illes Balears, mitjançant el qual comunica el
nomenament de Bernat Serra i Jaume i Rut Serra Roibal com
a membres de la Comissió Paritària de seguiment dels acords
de la carrera professional.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Canvi de membre a 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 de dia
2 de novembre de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14153/17, del Grup Parlamentari Socialista, i resta assabentada
que, a la ponència esmentada, la diputada Elena Baquero i
González substituirà la diputada Conxa Obrador i Guzmán.
Palma, a 2 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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