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B) RGE núm. 15240/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grau de confiança en el
vicepresident.
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G) RGE núm. 15306/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures
del Govern per fomentar la participació ciutadana.
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H) RGE núm. 15307/17, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a servei nocturn
de ferrocarril a les festes de Nadal.
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I) RGE núm. 15308/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a diversificació
del model productiu.
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J) RGE núm. 15309/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requisit d'accés a la sanitat
pública.
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K) RGE núm. 15311/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord a què ha arribat
el Govern amb l'Ajuntament de Ciutadella per proveir d'aigua dessalada el municipi de Ciutadella.
6579
L) RGE núm. 15312/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació d'iniciatives
per part del Govern.
6580
M) RGE núm. 15313/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de les places
residencials i de centre de dia de dependència traspassades al Consell de Menorca.
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N) RGE núm. 15314/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renegociar el
traspàs de la promoció turística als consells insulars.
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O) RGE núm. 15315/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de les
8.000 tones de fangs contaminats de l'antiga depuradora de Ferreries.
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P) RGE núm. 15316/17, del diputat Antoni Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret que regula l'ús del català
a la sanitat pública.
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Q) RGE núm. 15317/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'escoletes low
cost.
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R) RGE núm. 15318/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a torre
d'alta tensió Son Puig.
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S) RGE núm. 15319/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
clústers de moda i alimentació.
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T) RGE núm. 15321/17, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a accions per
atendre els afectats per l'IRPH.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 15009/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política energètica i procés de transició cap a les zero emissions
contaminants a les Illes Balears (urgència).
6581
B) RGE núm. 15304/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a Pla de transició energètica de les Illes Balears
(urgència).
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 15248/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la franja d'edat a la qual s'apliquen els descomptes
per a joves de la Targeta Intermodal, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 9349/17, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a currículum de Pere Vicenç per participar en l'elaboració del Pla de cultura.
6584
B) A la Pregunta RGE núm. 9350/17, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a persones de Menorca del món cultural que participen en l'elaboració del Pla de cultura.
6584
C) A la Pregunta RGE núm. 9351/17, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a persones de Formentera del món cultural que participen en l'elaboració del Pla de cultura.
6584
D) A la Pregunta RGE núm. 9352/17, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a persones de Formentera del món cultural que participen en l'elaboració del Pla de cultura.
6584
E) A la Pregunta RGE núm. 9354/17, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a reunions amb els consellers de Cultura dels consells per abordar el Pla de cultura.
6584
F) A la Pregunta RGE núm. 9355/17, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a competència de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per impulsar el Pla de cultura.
6585
G) A la Pregunta RGE núm. 9356/17, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a reunions amb sectors culturals de les diferents illes per redactar el Pla de cultura.
6585
H) A la Pregunta RGE núm. 9782/17, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja de torrents, 3.
6585
I) A la Pregunta RGE núm. 10093/17, presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa de joves qualificats (1).
6585
J) A la Pregunta RGE núm. 10094/17, presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa de joves qualificats (2).
6585
K) A les Preguntes RGE núm. 10370/17 a 10372/17 i 10376/17, presentades per la diputada Maria Tània Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a expedients per fondeig a posidònia a Formentera, Mallorca, Menorca i Eivissa.
6586
L) A la Pregunta RGE núm. 10378/17, presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira
Nupcial 2017 (1).
6586
M) A la Pregunta RGE núm. 10379/17, presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Fira Nupcial 2017 (2).
6586
N) A la Pregunta RGE núm. 10380/17, presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira
Nupcial 2017 (3).
6586
O) A la Pregunta RGE núm. 10779/17, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a reformes d'urgències a l'Hospital de Manacor.
6586
P) A la Pregunta RGE núm. 10780/17, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a reformes d'urgències a l'Hospital de Manacor, 2.
6586
Q) A la Pregunta RGE núm. 10781/17, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a reformes d'urgències a l'Hospital de Manacor, 3.
6587
R) A la Pregunta RGE núm. 10995/17, presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost destinat a sanitat vegetal.
6587
S) A la Pregunta RGE núm. 11671/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incompliment del plec de prescripcions tècniques del contracte de vigilància i seguretat dels centres socioeducatius "Es
Pinaret" i "Es Fusteret".
6589
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T) A la Pregunta RGE núm. 11672/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mitjans de vigilants de seguretat d'"Es Pinaret" i "Es Fusteret".
6590
U) A la Pregunta RGE núm. 11673/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvis en la redistribució de vigilància dels centres d'"Es Pinaret" i "Es Fusteret".
6590
V) A la Pregunta RGE núm. 11674/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fallades en el sistema de seguretat dels centres d'"Es Pinaret" i "Es Fusteret".
6590
W) A la Pregunta RGE núm. 11880/17, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a empreses de rent a car adherides al codi de bones pràctiques.
6591
X) A la Pregunta RGE núm. 11881/17, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a inspeccions a rent a car.
6591
Y) A les Preguntes RGE núm. 11882/17 i 11883/17, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a expedients sancionadors a empreses de rent a car i a empreses sancionades per incompliment
del codi de bones pràctiques.
6591
Z) A la Pregunta RGE núm. 12433/17, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a pediatres.
6592
AA) A la Pregunta RGE núm. 12434/17, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a pediatres, II.
6592
AB) A la Pregunta RGE núm. 12435/17, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a pediatres, III.
6592
AC) A la Pregunta RGE núm. 12437/17, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a pediatres, V.
6592
AD) A les Preguntes RGE núm. 12554/17 a 12557/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat en sanitat, educació i serveis socials i
a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat el mes de setembre.
6592
AE) A la Pregunta RGE núm. 12558/17, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a import de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament el mes de setembre. 6592
AF) A les Preguntes RGE núm. 12559/17 a 12592/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 d’octubre de 2017.
6592
AG) A les Preguntes RGE núm. 12626/17 a 12629/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars a 1 d’octubre de 2017.
6593
AH) A les Preguntes RGE núm. 12630/17 a 12663/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern amb els ajuntaments de les Illes Balears a 1 d’octubre de 2017.
6593
AI) A les Preguntes RGE núm. 12697/17 a 12700/17, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern amb els consells insulars a 1 d’octubre de 2017.
6593
AJ) A la Pregunta RGE núm. 12739/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a empleats de la DG d'Agricultura.
6593
AK) A la Pregunta RGE núm. 12762/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ascensors de Son Llàtzer (1).
6593
AL) A la Pregunta RGE núm. 12763/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ascensors de Son Llàtzer (2).
6593
AM) A la Pregunta RGE núm. 12765/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ascensors de Son Llàtzer (4).
6593
AN) A la Pregunta RGE núm. 12766/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ascensors de Son Llàtzer (5).
6594
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AO) A la Pregunta RGE núm. 12767/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ascensors de Son Llàtzer (6).
6594
AP) A la Pregunta RGE núm. 12768/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ascensors de Son Llàtzer (7).
6594
AQ) A la Pregunta RGE núm. 13529/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a renda social garantida el mes de juliol de 2017.
6594
AR) A la Pregunta RGE núm. 13530/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a renda social garantida el mes d'agost de 2017.
6594
AS) A la Pregunta RGE núm. 13531/17, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a renda social garantida el mes de setembre de 2017.
6594

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 15148/17, 15135/17, 15136/17, 15141/17
i 15144/17.
6594

4. INFORMACIONS
A) Substitució de membre a la Comissió no permanent d'estudi per avaluar l'autogovern real a les Illes Balears.
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B) Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
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C) Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les
diputades.
6595
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre de 2017, aprovà la Llei de modificació del
Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa
Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de
vinculació de centres privats d'atenció especialitzada.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
LLEI DE MODIFICACIÓ DEL DECRET LLEI 3/2013,
DE 14 DE JUNY, DE CREACIÓ DE LA XARXA
HOSPITALÀRIA PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS
I EL PROCEDIMENT DE VINCULACIÓ DE
CENTRES PRIVATS D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del
Sistema Nacional de Salut, defineix el contingut de la prestació
d’atenció sociosanitària com el conjunt de cures destinades als
malalts, generalment crònics, que per les seves característiques
especials es poden beneficiar de l’actuació simultània i
sinèrgica dels serveis sanitaris i socials per augmentar la seva
autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar
la seva reinserció social, i ha de comprendre en tot cas les cures
sanitàries de durada llarga, l’atenció sanitària a la
convalescència i la rehabilitació de pacients amb dèficit
funcional recuperable.
Per aquesta raó i davant la necessitat de la regulació, el
Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa
Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de
vinculació de centres privats d’atenció especialitzada, disposa
que la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears està
integrada per tots els centres públics d’atenció especialitzada
adscrits orgànicament al Servei de Salut de les Illes Balears i
tots els centres privats de la mateixa modalitat assistencial que
s’hi vinculin per mitjà d’un conveni singular.
L’objectiu de la Xarxa Hospitalària Pública és l’ordenació
d’aquests centres per aconseguir una coordinació i una
complementarietat adequades dels serveis i que la ciutadania
pugui accedir als serveis més adequats per diagnosticar i tractar
el seu procés. De la mateixa manera, els convenis singulars de
vinculació amb centres privats, que només es poden subscriure
amb entitats sense ànim de lucre, han de tenir en compte els
principis de complementarietat, optimització i coordinació
adequada dels recursos públics i privats i les necessitats
d’atenció sanitària en cada moment.
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En virtut del Decret llei esmentat, el 19 de desembre de
2013 es va signar el Conveni singular de vinculació entre el
Servei de Salut de les Illes Balears i l’Hospital Sant Joan de
Déu per a la prestació sanitària als usuaris del Sistema Nacional
de Salut en l’àmbit de les Illes Balears. De conformitat amb
l’article 8, els convenis singulars de vinculació poden tenir una
durada màxima de deu anys, i per això el Conveni singular
subscrit amb l’Hospital Sant Joan de Déu va establir una
durada de cinc anys prorrogable fins a un màxim de deu anys.
De la mateixa manera, el 2 de desembre de 2013 es va signar
el Conveni singular de vinculació entre el Servei de Salut i
l’Hospital Creu Roja a Palma per a la prestació sanitària als
usuaris del Sistema Nacional de Salut en l’àmbit de les Illes
Balears, també amb una durada màxima de deu anys.
L’objecte d’aquesta norma és ampliar la durada màxima
dels convenis singulars que preveu l’article 8 del Decret llei
3/2013, que passarà de deu anys a vint, ja que, arran del
desenvolupament de l’activitat que presten l’Hospital Sant Joan
de Déu i l’Hospital Creu Roja en qualitat de centres privats
integrats en la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears,
s’ha constatat la necessitat de reforçar l’estabilitat en la
col·laboració amb aquests centres privats per complir l’objectiu
del Servei de Salut de millora constant de la prestació de
l’assistència sanitària pública.
En aquest sentit, és determinant el projecte del Servei de
Salut per a l’atenció dels pacients crònics complexos i
avançats. S’ha de considerar que la prevalença de la cronicitat
i de la pluripatologia que deriva en complexitat i dependència
augmenta de manera exponencial. S’estima que els pacients
crònics complexos i avançats constitueixen entre el 4% i el 5%
de la població actual, tot i que aquest percentatge
s’incrementarà en els anys vinents a causa de l’envelliment de
la població.
Per tant, l’atenció d’aquest perfil de pacients amb malalties
cròniques complexes, pluripatologia i edat avançada només és
assumible canviant el model d’atenció sanitària. Actualment,
aquests pacients no reben en els hospitals d’aguts de la Xarxa
Hospitalària Pública de les Illes Balears una assistència eficaç
per mitjà d’un tractament d’enfocament funcional i
rehabilitador. Més aviat se’ls presta una atenció episòdica i
fragmentada en lloc d’una atenció transversal, coordinada i
integral, la qual cosa repercuteix en la seva qualitat de vida i en
l’increment de la despesa sanitària, però sense efectivitat ni
eficiència en la prestació assistencial.
Així doncs, cal impulsar un nou model d’atenció per
assegurar una atenció de qualitat i sostenible a domicili, en els
hospitals d’aguts i en els hospitals d’estada mitjana. Aquesta
nova organització contribuirà a reduir el nombre actual
d’ingressos no programats en els hospitals d’aguts, que no
contribueix a millorar l’atenció dels pacients crònics.
Per tot això, és inajornable i imprescindible crear unitats
específiques en els hospitals d’aguts i en els hospitals d’estada
mitjana en les quals s’abordi la prevenció de la pèrdua
d’autonomia i es potenciï la recuperació funcional dels pacients
perquè tornin a casa seva en la millor situació de salut possible.
Els hospitals d’estada mitjana són experts en l’atenció dels
pacients crònics quan necessiten recuperar-se després de patir
una descompensació de la malaltia que pateixen o quan
necessiten cures pal·liatives que no es poden prestar a domicili.
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En el marc del projecte per a l’atenció de la cronicitat es
proposa crear unitats específiques en aquests hospitals per a
pacients crònics avançats amb la finalitat que davant una
descompensació a casa seva puguin ingressar directament en un
hospital sense necessitat de passar pel servei d’urgències d’un
hospital d’aguts.
A més, els hospitals d’estada mitjana han d’oferir a la
població unitats de recuperació funcional de dia (els antics
hospitals de dia geriàtrics); es tracta d’un recurs assistencial
diürn obert entre set i vuit hores, proper a la població i que
ofereix un servei per prevenir i tractar el deteriorament
funcional i cognitiu dels pacients crònics complexos.
Actualment es disposa d’unitats d’estada mitjana només a
l’Hospital General, a l’Hospital Joan March i a l’Hospital Sant
Joan de Déu. Per això, és imprescindible crear una xarxa
d’unitats d’estada mitjana a totes les àrees de salut de les Illes
Balears, per la qual cosa es crearà una unitat d’estada mitjana
a l’àrea d’influència d’Inca i es presentarà un estudi de
necessitats amb proposta de creació d’aquestes unitats, per
àrees de salut, en el termini de sis mesos des de l’aprovació
d’aquesta modificació de decret llei.
En aquest context de canvi de paradigma d’assistència de la
cronicitat tindran un paper clau els centres privats sense ànim
de lucre integrats en la Xarxa Hospitalària Pública, perquè ja
han demostrat que ofereixen una assistència de qualitat eficient
i sostenible. Concretament, l’Hospital Sant Joan de Déu està en
disposició d’aportar a la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes
Balears un centre assistencial a l’àrea d’Inca amb funció
d’unitat d’estada mitjana i unitat de recuperació funcional de
dia, però aquesta aportació al projecte de cronicitat requereix
una ampliació de la durada màxima dels convenis singulars
prevista en els termes exposats abans.

Article únic
Modificació de l’article 8.1 del Decret llei 3/2103, de 14 de
juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les
Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada
L’apartat primer de l’article 8 del Decret llei 3/2103 queda
redactat en els termes següents:
“Article 8
Durada dels convenis singulars
1. Els convenis singulars de vinculació subscrits a l’empara
d’aquest decret llei tindran una durada màxima de vint anys.
Les condicions econòmiques pactades inicialment es poden
revisar en la forma i en els terminis determinats en el
conveni singular de vinculació, dins els límits que
estableixen els articles precedents.”
Disposició derogatòria única
Derogació de normes
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior
que s’oposin a aquesta Llei, la contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 14 de novembre de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Aquesta llei compleix els principis que exigeix l’article 129
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques:
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència i eficiència. Els convenis singulars permeten
atendre les persones amb malaltia crònica a hospitals que estan
equipats adequadament per a aquesta finalitat, i així se’ls
garanteix una atenció especial i s’evita la saturació en els
hospitals d’aguts, la qual cosa també millora l’atenció d’aquests
darrers.
El resultat que es persegueix, que és la millora de l’atenció
sanitària de tota la població, s’assoleix amb el cost més baix
possible amb la modificació de la durada dels convenis
singulars, que ha de permetre que entitats sense ànim de lucre
prestin atenció sanitària de qualitat a les persones usuàries del
Servei de Salut.
L’article 30.48 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
atribueix a la comunitat autònoma la competència exclusiva en
matèria d’organització, funcionament i control dels centres
sanitaris públics i dels serveis de salut, la planificació dels
recursos sanitaris, la coordinació de la sanitat privada amb el
sistema sanitari públic i la promoció de la salut en tots els
àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general de la
sanitat.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre de 2017, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 13269/17, relativa a Pla de lluita contra la Xylella,
amb les esmenes RGE núm. 14605/17, 14621/17, 14622/17 i
14623/17, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Govern de les Illes Balears informarà el Parlament de les
Illes Balears en cada període de sessions i en el cas de noves
evidències significatives del grau d’execució del Pla de lluita
contra la Xylella fastidiosa, amb les accions concretes que
s’impulsin a curt, mitjà i llarg termini per lluitar contra aquesta
plaga i evitar l’abandonament de finques.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar de manera plurianual, 2018-2019, 10 milions
d’euros d’increment pressupostari al Pla de lluita contra la
Xylella fastidiosa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les meses de participació sectorial que
fins ara s’han constituït i a consolidar l’espai de participació
establert amb la FELIB, amb la constitució d’una mesa de
participació per als municipis de les Illes Balears, amb la
finalitat de coordinar la difusió de la informació i la gestió de
les accions que es duen a terme per combatre la Xylella
fastidiosa.
A la seu del Parlament, 14 de novembre de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de novembre de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm.
10138/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació amb la gestió de l'esport.
Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Cultura, Participació i esports. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de novembre de 2017, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:
A) 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, que contestà la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.
B) RGE núm. 14159/17, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
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baixes audiències de la TV pública balear, que contestà la
consellera de Cultura, Participació i Esports.
C) RGE núm. 14178/17, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
beneficiaris de deduccions fiscals per a foment d'energies
renovables, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
D) RGE núm. 14176/17, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a llistes d'interins docents, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
E) RGE núm. 14180/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
avortaments, que contestà la consellera de Salut.
F) RGE núm. 14184/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a posicionament dels
socis de Govern en relació amb Catalunya, que contestà la
consellera de Presidència.
G) 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, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
H) RGE núm. 14185/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de detecció del
càncer colorectal, que contestà la consellera de Salut.
I) RGE núm. 14158/17, de la diputada Maria Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llistes d'espera
a sanitat, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
J) 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, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
K) 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, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
L) RGE núm. 14190/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacte dels
pressuposts amb Podem, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de novembre de 2017, rebutjà la Moció RGE núm. 13923/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l'anomenat Pla Juncker, amb el resultat
següent:
• Punt 1: vots emesos 56, vots a favor 25, vots en contra 31
i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 56, vots a favor 22, vots en contra 31
i abstencions 3.
• Punt 3: vots emesos 56, vots a favor 19, vots en contra 31
i abstencions 6.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Promesa del càrrec de diputat del Sr. Josep Ferrà i
Terrasa.

C)
Ajornament de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 14179/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de novembre de 2017, quedà ajornada la pregunta
esmentada, presentada pel diputat David Martínez i Pablo,
ambdós del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
sancions per lloguer turístic de vacances il·legal, a causa de
l'absència del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca
Turisme.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Aplicació del procediment directe i en lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 9463/17, de modificació del
Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa
Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de
vinculació de centres privats d'atenció especialitzada.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre de 2017, aprovà, per assentiment aplicar el
procediment directe i en lectura única al projecte de llei
esmentat.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de novembre de 2017, el Sr. Josep Ferrà i Terrasa
prometé el seu càrrec de diputat.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

Ordre de Publicació

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

B)
Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 14186/17 i 14188/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de novembre de 2017, decaigueren les preguntes
esmentades, presentades per la diputada Margalida Cabrer i
González i pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, ambdós del
Grup Parlamentari Popular, relatives a licitació de tres noves
concessions de transport regular a l'illa de Mallorca i a reducció
de la partida del fons de contingència dels pressuposts generals
de la CAIB per a 2018, respectivament, a causa de l'absència
dels diputats que les havien de formular.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre
de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 12996/17, relativa a actuacions en relació amb la
infància i l'adolescència, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar la Memòria d'Impacte en la Infància i
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l'Adolescència en tots els avantprojectes de llei i els projectes
de reglament que tramiti. Per a l'elaboració d'aquests informes
d’impacte, recomanem tenir en compte la Guia Metodològica
elaborada per UNICEF i l'Observatori de la Infància i
Adolescència del Principat d'Astúries, amb l'objectiu de poder
desenvolupar unes guies autonòmiques pròpies o bé d'adaptar
a la nostra realitat autonòmica la Guia abans esmentada.

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport i anima el
Govern de les Illes Balears a continuar l'adaptació a la
legislació autonòmica de les lleis LO 8/2015 i Llei 26/2015 el
més aviat possible.

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de 2017, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en l'impuls de la modificació i la
implementació de la Llei 17/2006 per tal d'incorporar tots els
canvis en principis, terminis, mesures, procediments i els plans
individuals d'intervenció, tot considerant els criteris de la
Convenció sobre els Drets Humans de l'Infant i que aquests
siguin una realitat el més aviat possible.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars a impulsar la clarificació de
competències i la millora de mecanismes de coordinació a tots
els àmbits d’intervenció relacionats amb la infància.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i les administracions públiques a incloure la
perspectiva d’infància en els pressuposts mitjançant una
identificació i una estimació dels recursos destinats a la
infància i una valoració del seu impacte en els nens, les nenes
i els i les adolescents.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir mecanismes de coordinació per arribar a tots
els àmbits d’intervenció relacionats amb la infància, i de
revisió, per tal d'assegurar el compliment de totes les mesures
posades en marxa envers la infància.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar el registre de dades estadístiques
relacionades amb la situació de la infància i l'adolescència per
tal que tots els organismes tinguin un registre únic.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i a totes les administracions públiques a avaluar
l’interès superior del menor aplicant un criteri homogeni a tota
l'administració.
A la seu del Parlament, 14 de novembre de 2017
La secretària de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

2.2. TEXTOS DEBATUTS

Ordre de Publicació

A) RGE núm. 13826/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels serveis
informatius.
B) RGE núm. 13827/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en la
programació per millorar els pèssims nivells d'audiència.
C) RGE núm. 13838/17, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a nombre de
professionals que han deixat de fer feina a IB3 per les
condicions laborals de l'actual empresa concessionària dels
informatius.
D) RGE núm. 13839/17, del diputat David Abril i Hervás, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a diferències
salarials.
E) RGE núm. 13823/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de "Nàufrags
de l'evolució".
F) RGE núm. 13825/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració de les
redaccions d'esports d'IB3 Ràdio i IB3 TV.
G) RGE núm. 13824/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Conveni amb la
Fundació Mallorca Literària.
H) RGE núm. 13828/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesura de
les audiències a IB3.
I) RGE núm. 13836/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a programa
de cultura LGTBI.
J) RGE núm. 13829/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament
realitzat per IB3 dels successos de l'1 d'octubre.
K) RGE núm. 13837/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
audiència.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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2.4. COMPAREIXENCES

•

Ordre de Publicació
A)
Compareixences dels membres del Govern de les Illes
Balears i del director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2018 (RGE núm. 14156/17).

Dia 9 de novembre de 2017
•

Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, acompanyat
del secretari general; dels directors generals de Política
Industrial i d'Ocupació i Economia; de les directores
generals de Treball i Salut Laboral i de Comerç; de dos
assessors, de la cap de gabinet i del director del SOIB.

•

Del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i
Turisme, acompanyat del secretari general; dels directors
generals de Desenvolupament Tecnològic, de Fons
Europeus i d'Innovació i Recerca; de la cap de Gabinet i
d'un assessor.

•

Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, acompanyat
de la secretària general; dels directors generals de
Transports, de Ports i Aeroports, d'Energia i Canvi
Climàtic, d'Arquitectura i Habitatge i d'Ordenació del
Territori; de la cap de Gabinet, de la cap de Comunicació
i de dos assessors tècnics.

•

De la consellera de Salut, acompanyada de la secretària
general; dels directors generals de Consum i del Servei de
Salut; de les directores generals de Salut Pública i
Participació i d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut;
del secretari general i del director assistencial del Servei de
Salut i de l'assessor tècnic.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears i en relació amb el projecte de llei esmentat,
tengueren lloc les compareixences següents:
Dia 7 de novembre de 2017
•

•

De la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,
acompanyada de la secretària general; dels directors
generals de Pressupost i Finançament, de Tresor, Política
Financera i Patrimoni, de Funció Pública i Administracions
Públiques, i d'Emergències i Interior; de l'interventor
general de la CAIB; de la directora/gerent de l'ATIB; del
director de l'EBAP; del cap de Gabinet; de dos
responsables de Comunicació; i de l'assessor tècnic.
De la consellera de Presidència, acompanyada de la
secretària general, de la cap de Gabinet; de les directores
generals de Coordinació, de Relacions amb el Parlament i
de Transparència i Bon Govern; dels directors generals de
Relacions Institucionals i Acció Exterior i de Comunicació;
i de la directora de l'Institut Balear de la Dona.

Dia 8 de novembre de 2017
•

Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
acompanyat de la secretària general, de la cap de Gabinet,
de la responsable de Comunicació; dels directors generals
d'Agricultura i Ramaderia, d'Espais Naturals i Biodiversitat
i d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus; de la
directora general de Recursos Hídrics; del gerent del
FOGAIBA, del gerent de SEMILLA, del secretari general
de l'ABAQUA, i del gerent de l'IBANAT.

•

Del conseller d'Educació i Universitat, acompanyat del
secretari general, dels directors generals de Planificació,
Ordenació i Centres, de Política Universitària i
d'Ensenyament Superior i d'Innovació i Comunitat
Educativa; de les directores generals de Personal i de
Formació Professional i Formació del Professorat; de les
caps de Gabinet i de Premsa; i de dues assessores.

•

De la consellera de Serveis Socials i Cooperació,
acompanyada de la secretària general, del cap de Gabinet,
dels directors generals de Planificació i Serveis Socials, i de
Cooperació; de la directora general de Menors i Famílies;
de les directores/gerents de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel, i de la Fundació Balear d'Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia
Personal; del director/gerent del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials; de la cap de Premsa i d'un
assessor.

De la consellera de Cultura, Participació i Esports,
acompanyada del secretari general; dels directors generals
d'Esports i de Memòria Democràtica; de la directora
general de Cultura; dels gerents d'OSIB, de la Fundació
Balear de l'Esport; de les assessores del Pla de Cultura i de
Comunicació; del cap de Comunicació, del cap de Gabinet
i del gerent de l'IBJove.

Dia 10 de novembre de 2017
•

Del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, acompanyat de la gerent de l'Ens Públic; dels
directors d'IB3 Televisió, de Transmèdia d'IB3,
d'Informatius d'IB3; de la directora de Gestió de l'Ens
Públic; del cap d'Esports de Ràdio i del cap de
Comptabilitat.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de novembre de 2017, admet a tràmit les mocions
següents.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 15230/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l'evolució del mercat laboral, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 10139/17.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
10139/17, relativa a política general del Govern en relació amb
el mercat laboral, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i analitzar les mesures incloses en l'Estratègia
de Seguretat i Salut Laboral de les Illes Balears 2016-2020,
aprovada pel Consell de Salut Laboral de les Illes Balears, en
la sessió de dia 14 de desembre de 2015.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dedicar la dotació pressupostària necessària en els
anys 2018 i 2019 a la salut i la prevenció de riscs laborals per
tal de reduir l’elevada sinistralitat laboral existent a les nostres
illes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tramitar la licitació dels projectes d’infraestructures
d’obra pública amb major agilitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, amb coordinació i col·laboració dels consells
insulars i dels ajuntaments, promogui normes i mesures
tècnicadministratives i fiscals per tal d’estimular, afavorir i
donar major seguretat jurídica a les inversions empresarials
generadores d’activitat productiva i de llocs de feina a les
nostres illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no dur a terme el ja anunciat increment de l’impost de
turisme sostenible, per les repercussions que pot tenir per a
l’economia de les nostres illes.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les modificacions legislatives necessàries
perquè aquells habitatges que, amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la nova llei turística podien ser llogats turísticament,
ho puguin tornar a ser.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les modificacions legislatives necessàries
i acordades amb els ajuntaments i consells insulars per afavorir
la renovació i la modernització d’instal·lacions i establiments
turístics de les nostres illes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’agilitació de la implantació del gas natural a
Menorca, per tal que les empreses menorquines puguin ser més
competitives, al marge de les millores mediambientals que
suposa.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, dins el marc de les seves competències, elabori un
“Pla de segona oportunitat” per a autònoms i petits empresaris
que avui continuen tenint dificultats de viabilitat a les seves
empreses.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i concretament el conseller de Treball, Comerç i
Indústria, a reunir-se, a cada una de les illes, amb els distints
sectors implicats en el Conveni d’Hostaleria de Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i concretament la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria a elaborar conjuntament amb el sector industrial de
cada una de les illes un document per tal que el Pla d’Indústria
inclogui les peculiaritats pròpies del sector a cada una de les
illes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cercar solucions davant la falta de connectivitat aèria
de Menorca durant aquest hivern, atesa la repercussió negativa
que tindrà a l’economia de Menorca.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’agilitació de la tramitació administrativa dels ajuts
als pagesos així com també del seu pagament.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que els recursos que destina en els pressupostos de
2018 i successius a les partides de polítiques actives d'ocupació
per a joves, per a majors de 45 anys, per a discapacitats, per a
persones amb risc d'exclusió social i per a aturats de llarga
durada sigui percentualment igual o superior a les que provenen
d'altres administracions.
Palma, a 16 de novembre de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
Formació professional dual promoguts per la Conselleria de
Treball durant l'any 2015 a l'illa d'Eivissa?

Ordre de Publicació
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de novembre de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 15007/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
del viatge de la presidenta del Govern a València.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D)
RGE núm. 15015/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris de Formació professional dual el 2015 a
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
Formació professional dual promoguts per la Conselleria de
Treball durant l'any 2015 a l'illa de Formentera?

Quin ha estat el cost del viatge realitzat recentment per la
presidenta del Govern a València per tal d'assistir a una prova
del mundial de motociclisme?
Palma, a 13 de novembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 15008/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge
de la presidenta del Govern a València.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones varen acompanyar la presidenta del
Govern en el viatge a València per tal d'assistir a una prova del
mundial de motociclisme, a càrrec de l'erari de la CAIB? Feune una relació amb el nom i els cognoms i el motiu pel qual
foren convidades a participar en el viatge.
Palma, a 13 de novembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

C)
RGE núm. 15014/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris de Formació professional dual el 2015 a
Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

E)
RGE núm. 15016/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris de Formació professional dual el 2015 a
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
Formació professional dual promoguts per la Conselleria de
Treball durant l'any 2015 a l'illa de Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

F)
RGE núm. 15017/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris de Formació professional dual el 2015 a
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
Formació professional dual promoguts per la Conselleria de
Treball durant l'any 2015 a l'illa de Menorca?
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El diputat
Enrique Casanova i Peiro
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J)
RGE núm. 15021/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris de Formació professional dual el 2016 a
Menorca.

G)
RGE núm. 15018/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris de Formació professional dual el 2016 a
Eivissa.

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

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

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
Formació professional dual promoguts per la Conselleria de
Treball durant l'any 2016 a l'illa de Menorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
Formació professional dual promoguts per la Conselleria de
Treball durant l'any 2016 a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

K)
RGE núm. 15022/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a col·lectius vulnerables el
2016 a Eivissa.

H)
RGE núm. 15019/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris de Formació professional dual el 2016 a
Formentera.

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

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

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a col·lectius vulnerables promoguts pel SOIB durant l'any 2016
a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
Formació professional dual promoguts per la Conselleria de
Treball durant l'any 2016 a l'illa de Formentera?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

L)
RGE núm. 15023/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a col·lectius vulnerables el
2016 a Formentera.

I)
RGE núm. 15020/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris de Formació professional dual el 2016 a
Mallorca.

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

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

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a col·lectius vulnerables promoguts pel SOIB durant l'any 2016
a l'illa de Formentera?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
Formació professional dual promoguts per la Conselleria de
Treball durant l'any 2016 a l'illa de Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

M)
RGE núm. 15024/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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beneficiaris dels programes per a col·lectius vulnerables el
2016 a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a col·lectius vulnerables promoguts pel SOIB durant l'any 2015
a l'illa de Formentera?

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a col·lectius vulnerables promoguts pel SOIB durant l'any 2016
a l'illa de Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

N)
RGE núm. 15025/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a col·lectius vulnerables el
2016 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

Q)
RGE núm. 15028/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a col·lectius vulnerables el
2015 a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a col·lectius vulnerables promoguts pel SOIB durant l'any 2015
a l'illa de Mallorca?

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a col·lectius vulnerables promoguts pel SOIB durant l'any 2016
a l'illa de Menorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

O)
RGE núm. 15026/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a col·lectius vulnerables el
2015 a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

R)
RGE núm. 15029/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a col·lectius vulnerables el
2015 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a col·lectius vulnerables promoguts pel SOIB durant l'any 2015
a l'illa de Menorca?

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a col·lectius vulnerables promoguts pel SOIB durant l'any 2015
a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

P)
RGE núm. 15027/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a col·lectius vulnerables el
2015 a Formentera.

Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

S)
RGE núm. 15030/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil el 2015 a
Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil promoguts pel SOIB durant l'any 2015 a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

T)
RGE núm. 15031/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil el 2015 a
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

W)
RGE núm. 15034/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil el 2016 a
Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a l'illa
d'Eivissa?

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil promoguts pel SOIB durant l'any 2015 a l'illa
de Formentera?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

U)
RGE núm. 15032/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil el 2015 a
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

X)
RGE núm. 15035/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil el 2016 a
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a l'illa
de Formentera?

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil promoguts pel SOIB durant l'any 2015 a l'illa
de Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

V)
RGE núm. 15033/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil el 2015 a
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil promoguts pel SOIB durant l'any 2015 a l'illa
de Menorca?
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Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

Y)
RGE núm. 15036/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil el 2016 a
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a l'illa
de Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
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Z)
RGE núm. 15037/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil el 2016 a
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a l'illa
de Menorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a Visibles promoguts pel SOIB durant l'any 2015 a l'illa de
Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AD)
RGE núm. 15041/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a Visibles el 2015 a
Menorca.

AA)
RGE núm. 15038/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a Visibles el 2015 a Eivissa.

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

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

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a Visibles promoguts pel SOIB durant l'any 2015 a l'illa de
Menorca?

Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a Visibles promoguts pel SOIB durant l'any 2015 a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AB)
RGE núm. 15039/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a Visibles el 2015 a
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a Visibles promoguts pel SOIB durant l'any 2015 a l'illa de
Formentera?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AC)
RGE núm. 15040/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a Visibles el 2015 a
Mallorca.

Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AE)
RGE núm. 15042/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a Visibles el 2016 a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a Visibles promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AF)
RGE núm. 15043/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a Visibles el 2016 a
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a Visibles promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a l'illa de
Formentera?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AG)
RGE núm. 15044/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a Visibles el 2016 a
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a Visibles promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a l'illa de
Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AH)
RGE núm. 15045/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a Visibles el 2016 a
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a Visibles promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a l'illa de
Menorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AI)
RGE núm. 15046/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil per a
majors de 30 anys el 2015 a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil per a majors de 30 anys promoguts pel SOIB
durant l'any 2015 a l'illa d'Eivissa?

6573

Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AJ)
RGE núm. 15047/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil per a
majors de 30 anys el 2015 a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil per a majors de 30 anys promoguts pel SOIB
durant l'any 2015 a l'illa de Formentera?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AK)
RGE núm. 15048/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil per a
majors de 30 anys el 2015 a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil per a majors de 30 anys promoguts pel SOIB
durant l'any 2015 a l'illa de Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AL)
RGE núm. 15049/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil per a
majors de 30 anys el 2015 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil per a majors de 30 anys promoguts pel SOIB
durant l'any 2015 a l'illa de Menorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
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AM)
RGE núm. 15050/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil per a
majors de 30 anys el 2016 a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil per a majors de 30 anys promoguts pel SOIB
durant l'any 2016 a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AN)
RGE núm. 15051/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil per a
majors de 30 anys el 2016 a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil per a majors de 30 anys promoguts pel SOIB
durant l'any 2016 a l'illa de Formentera?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AO)
RGE núm. 15052/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes de garantia juvenil per a
majors de 30 anys el 2016 a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil per a majors de 30 anys promoguts pel SOIB
durant l'any 2016 a l'illa de Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AP)
RGE núm. 15053/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

beneficiaris dels programes de garantia juvenil per a
majors de 30 anys el 2016 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes de
garantia juvenil per a majors de 30 anys promoguts pel SOIB
durant l'any 2016 a l'illa de Menorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AQ)
RGE núm. 15054/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a joves qualificats el 2016
a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a joves qualificats promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AR)
RGE núm. 15055/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a joves qualificats el 2016
a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a joves qualificats promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a l'illa
de Formentera?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AS)
RGE núm. 15056/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a joves qualificats el 2016
a Mallorca.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a joves qualificats promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a
l'illa de Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AT)
RGE núm. 15057/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels programes per a joves qualificats el 2016
a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de beneficiaris dels programes per
a joves qualificats promoguts pel SOIB durant l'any 2016 a
l'illa de Menorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AU)
RGE núm. 15058/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a AODL
finançats pel SOIB el 2017 a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'AODL finançats pel SOIB durant l'any
2017 a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AV)
RGE núm. 15059/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a AODL
finançats pel SOIB el 2017 a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'AODL finançats pel SOIB durant l'any
2017 a l'illa de Formentera?
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Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AW)
RGE núm. 15060/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a AODL
finançats pel SOIB el 2017 a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'AODL finançats pel SOIB durant l'any
2017 a l'illa de Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AX)
RGE núm. 15061/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a AODL
finançats pel SOIB el 2017 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'AODL finançats pel SOIB durant l'any
2017 a l'illa de Menorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AY)
RGE núm. 15062/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a AODL
finançats pel SOIB el 2016 a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'AODL finançats pel SOIB durant l'any
2016 a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

AZ)
RGE núm. 15063/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a AODL
finançats pel SOIB el 2016 a Formentera.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'AODL finançats pel SOIB durant l'any
2016 a l'illa de Formentera?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

BA)
RGE núm. 15064/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a AODL
finançats pel SOIB el 2016 a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'AODL finançats pel SOIB durant l'any
2016 a l'illa de Mallorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

BB)
RGE núm. 15065/17, del diputat Enrique Casanova i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a AODL
finançats pel SOIB el 2016 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'AODL finançats pel SOIB durant l'any
2016 a l'illa de Menorca?
Palma, a 13 de novembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro

BC)
RGE núm. 15153/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües fecals en
el centre de salut de Son Pisà (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot confirmar que al centre de salut de Son Pisà apareixen
aigües fecals als passadissos?

Palma, a 15 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BD)
RGE núm. 15154/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües fecals en
el centre de salut de Son Pisà (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar de les raons per les quals apareixen aigües
fecals als passadissos del centre de salut de Son Pisà de forma
recurrent?
Palma, a 15 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BE)
RGE núm. 15155/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües fecals en
el centre de salut de Son Pisà (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar per què no s'ha solucionat l'aparició recurrent
d'aigües fecals al centre de salut de Son Pisà?
Palma, a 15 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BF)
RGE núm. 15156/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a test d'orina en
el centre de salut de Son Pisà (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ens pot confirmar que es va donar la indicació d'anar als
banys d'un bar pròxim al centre de salut de Son Pisà per fer els
tests d'orina?
Palma, a 15 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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BG)
RGE núm. 15157/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a test d'orina en
el centre de salut de Son Pisà (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ens pot confirmar de qui va partir la indicació de fer els
tests d'orina als banys d'un bar pròxim al centre de salut de Son
Pisà?
Palma, a 15 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BH)
RGE núm. 15210/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions de
la Unitat de Supervisió i Control a Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions ha realitzat la Unitat de Supervisió i
Control, o unitat equivalent, a l'Hospital de Son Espases?
Palma, a 16 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BI)
RGE núm. 15211/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions al
servei de cuina de l'Hospital Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions s'han realitzat al servei de cuina de
l'Hospital de Son Espases?
Palma, a 16 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BJ)
RGE núm. 15212/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dates de les
inspeccions a l'Hospital Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A quines dates s'han efectuat les inspeccions a l'Hospital de
Son Espases?
Palma, a 16 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BK)
RGE núm. 15213/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dates de les
inspeccions al servei de cuina de l'Hospital Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quines dates s'han efectuat les inspeccions al servei de
cuina de l'Hospital de Son Espases?
Palma, a 16 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BL)
RGE núm. 15214/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions
efectuades a la resta d'hospitals de la CAIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'inspeccions efectuades a la resta
d'hospitals d'aquesta comunitat autònoma durant la present
legislatura?, especificau les corresponents a cuina, les dates en
què es varen realitzar, amb una relació per àrees sanitàries o
hospitals. Quin va ser el resultat de totes aquestes inspeccions?
Palma, a 16 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BM)
RGE núm. 15215/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació
els llots procedents de la depuradora de Ferreries.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troben els treballs d'eliminació dels
llots procedents de la depuradora de Ferreries? Quina previsió
de calendari d'execució tenen previst?
Palma, a 16 de novembre de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Quina és l'alternativa que s'ha donat als pacients
d'oncologia, atesos els "canvis en el circuit assistencial" que
s'al·legaven des de la Conselleria de Salut?
Palma, a 20 de novembre de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de novembre de 2017, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

D)

Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 15246/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de les urgències oncològiques de l'Hospital Son
Espases.

RGE núm. 15205/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tancament de les urgències d'oncologia de Son
Espases.

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

A)

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.

Sra. Consellera de Salut, considera que el tractament de les
urgències oncològiques de l'Hospital Son Espases respon a la
seva política de retorn de drets?
Palma, a 20 de novembre de 2017
El diputat
Antoni camps i Casasnovas

Pensa el Govern mantenir el tancament de les urgències
d'oncologia a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 16 de novembre de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 15246/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió a
la Conselleria de Turisme.

RGE núm. 15240/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grau de confiança
en el vicepresident.

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.

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.

Sra. Presidenta del Govern, considera que s'està duent a
terme una bona gestió a la Conselleria de Turisme durant
aquesta legislatura?

B)

Sra. Presidenta del Govern, el seu grau de confiança en el
vicepresident del Govern continua inalterat?
Palma, a 20 de novembre de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

C)
RGE núm. 15245/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pacients d'oncologia.
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.

Palma, a 20 de novembre de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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F)

I)

RGE núm. 15264/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
acords privats entre MÉS per Menorca i el Govern.

RGE núm. 15308/17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a diversificació del model productiu.

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.

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.

A l'entrevista apareguda el 19-11-2017 al Diario de
Mallorca, Nel Martí afirmava "... tenemos dos acuerdos, los
acuerdos por el cambio que conoce todo el mundo y uno entre
MÉS Menorca y el Govern ...". Quins són aquests acords
privats entre el Govern i MÉS per Menorca?

Quins projectes tecnològics fomenta el Govern per
aconseguir diversificar el model productiu?

Palma, a 20 de novembre de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Palma, a 22 de novembre de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

J)
RGE núm. 15309/17, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requisit
d'accés a la sanitat pública.

G)
RGE núm. 15306/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a mesures del Govern per fomentar la participació
ciutadana.
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.

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.
Consellera, considera vostè lògic aprovar unilateralment el
decret pel qual es regula el català com a requisit per opositar a
la sanitat pública tenint el cent per cent dels representants dels
treballadors en contra?

Quines mesures posarà el Govern en marxa abans de final
de legislatura per tal d'impulsar la participació ciutadana?

Palma, a 22 de novembre de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

Palma, a 22 de novembre de 2017
La diputada
Laura Camargo i Fernández
K)
H)
RGE núm. 15307/17, del diputat David Martínez i
Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a servei nocturn de ferrocarril a les festes de Nadal.
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.
Hi haurà servei nocturn de tren per a les nits de Nadal, Any
Nou i Reis a les línies Palma-Manacor i Palma-Sa Pobla?
Palma, a 22 de novembre de 2017
El diputat
David Martínez i Pablo

RGE núm. 15311/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord
a què ha arribat el Govern amb l'Ajuntament de Ciutadella
per proveir d'aigua dessalada el municipi de Ciutadella.
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.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de l'acord
a què ha arribat amb l'Ajuntament de Ciutadella per provenir
d'aigua dessalada el municipi de Ciutadella?
Palma, a 21 de novembre de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
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L)
RGE núm. 15312/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
presentació d'iniciatives per part del Govern.
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.

relativa a retirada de les 8.000 tones de fangs contaminats
de l'antiga depuradora de Ferreries.
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.
Quan durà a terme el Govern la retirada de les 8.000 tones
de fangs contaminats de l'antiga depuradora de Ferreries?

Quantes vegades s'ha de presentar una iniciativa perquè el
Govern de les Illes Balears la consideri com a presentada?

Palma, a 21 de novembre de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

Palma, a 21 de novembre de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
P)
M)
RGE núm. 15313/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de les places residencials i de centre de dia de
dependència traspassades al Consell de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 15316/17, del diputat Antoni Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret que
regula l'ús del català a la sanitat pública.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, considera que el decret que estan
tramitant sobre l'ús del català a la sanitat pública respon a
l'interès general?

Considera el Govern que les places residencials i de centre
de dia de dependència traspassades al Consell de Menorca
estaran suficientment finançades?
Palma, a 21 de novembre de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Palma, a 21 de novembre de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

Q)
RGE núm. 15317/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació
d'escoletes low cost.

N)
RGE núm. 15314/17, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a renegociar el traspàs de la promoció turística als
consells insulars.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula 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 del Govern, creu que la creació d'una línia
d'escoletes low cost respon a la política justa i equitativa del
Govern?

Està el Govern de les Illes Balears disposat a renegociar el
traspàs de la promoció turística als consells insulars, tal i com
ha demanat el Consell de Menorca?
Palma, a 21 de novembre de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

Palma, a 22 de novembre de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

R)
RGE núm. 15318/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a torre d'alta tensió Son Puig.

O)
RGE núm. 15315/17, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Era necessari i obligatori un informe de Recursos Hídrics
per aprovar la instal·lació de torres d'alta tensió a Son Puig?
Palma, a 22 de novembre de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

S)
RGE núm. 15319/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a clústers de moda i alimentació.
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.
Atendrà el Govern la petició de crear els clústers de moda
i alimentació amb seu a la ciutat d'Inca?
Palma, a 22 de novembre de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

T)
RGE núm. 15321/17, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a accions per atendre els afectats per l'IRPH.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines accions ha dut a terme la Direcció General de
Consum per atendre els afectats per l'índex de referència del
préstec hipotecari?
Palma, a 22 de novembre de 2017
La diputada
Patrícia Font i Marbán

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de novembre de 2017, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)
RGE núm. 15009/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política energètica i procés de transició cap a les
zero emissions contaminants a les Illes Balears (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Segons les informacions
publicades pels mitjans de comunicació més rellevants de les
Illes Balears, el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital
no està d’acord amb la proposta que li ha fet arribar el Govern
de les Illes Balears sobre el canvi de model energètic de les
Illes Balears. Atès que és important i peremptori que el Govern
d’Espanya conegui el parer del Parlament de les Illes Balears
sobre allò que es proposa en la Proposició no de llei sobre
política energètica i procés de transició cap a les zero emissions
contaminants a les Illes Balears, registrada pel Grup
Parlamentari Socialista, se sol·licita que l’esmentada proposició
no de llei sigui tramitada pel procediment d’urgència.
El Govern de les Illes Balears ha impulsat i ha començat a
aplicar un pla de transició energètica que té com a objectiu
assolir, d’acord amb els acords de París, les zero emissions
contaminants a les Illes Balears l’any 2050.
En l’actualitat, les Illes Balears estan a la cua d’Espanya pel
que fa a la producció d’energia a partir de fonts renovables, tot
i que gràcies a l’impuls del Govern, amb el començament de les
accions previstes a l’esmentat pla de transició, aquesta situació
es preveu que pugui ser revertida, de manera raonable i eficient,
en els horitzons temporals que s'hi preveuen, tot seguint els
acords de París.
En aquests moments estan en tramitació projectes
importants d’instal·lacions fotovoltaiques que podrien generar
gairebé 200 megavats. Així mateix, els propers mesos es preveu
la tramitació de nous projectes capaços de generar 50 megavats
i estan pendents de la possible obtenció d’ajuts públics d’altres
que incrementarien en 60 megavats més la capacitat.
En el marc de l’aposta decidida del Govern de les Illes
Balears per les energies renovables, és del tot imprescindible
procedir al tancament progressiu de la central tèrmica d’Es
Murterar i a la substitució de l’energia que genera per d’altra
provinent de fonts renovables, amb el suport transitori de la
producció d’energia amb gas natural de les centrals de cicle
combinat de Cas Tresorer i Son Reus.
S’ha de considerar que Es Murterar és una de les centrals
més contaminants d’Europa, la novena de l’Estat espanyol, i
que afecta de manera greu la imatge turística de Mallorca i en
especial de la badia d’Alcúdia així com la salut i el benestar de
les ciutadanes i els ciutadans.
Així mateix, és del tot imprescindible la substitució del
fueloil per gas natural en tant que font generadora d’energia de
la central tèrmica del port de Maó, sempre en el benentès que
aquesta substitució ho ha de ser només de manera transitòria,
atès que l’objectiu final ha de ser que Menorca es pugui sumar
també a les zero emissions abans de 2050.
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D’acord amb el marc competencial en matèria d’energia i
amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, la
competència bàsica per assolir els objectius abans expressats
correspon al Govern d’Espanya, qui ja ha manifestat la seva
negativa a promoure la seva aplicació, tot negant-se a impulsar
el tancament progressiu de la central tèrmica d’Es Murterar i la
substitució del fueloil per gas natural com a font per generar
energia a la central del port de Maó.
Els arguments emprats pel Govern d’Espanya estan ben poc
justificats a partir, només, de premisses de caràcter
economicista més que discutibles i amb l’excusa que les
inversions necessàries repercutirien en el cost global del
sistema energètic, tot ignorant els costos ambientals que la seva
injusta decisió comportarà. Així, el Govern d’Espanya sembla
ignorar les importants despeses que ja ha assumit el sistema en
benefici d’altres comunitats, com ara els ajuts al carbó o les
moratòries nuclears, molt superiors a les que planteja el Govern
de les Illes Balears, i com si el Govern d’Espanya no fos
l’impulsor d’importants inversions econòmiques en
infraestructures energètiques arreu de l’Estat. Tot açò sense
entrar a valorar que el Govern d’Espanya no entengui que les
desigualtats provocades pel fet insular han de ser mereixedores
d’especial consideració també en matèria d’energia.
Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta a la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a procedir al tancament progressiu de la central tèrmica d’Es
Murterar, a partir d’un calendari consensuat amb el Govern de
les Illes Balears, per tal de fer possible la substitució, també
progressiva, de l’energia que la central genera per una altra
provinent de fonts renovables així com de l’increment de la
producció amb gas natural de les centrals de cicle combinat de
Cas Tresorer i Son Reus, amb el doble objectiu d’iniciar el
tancament d’Es Murterar abans de 2020 i aconseguir que,
d’acord amb els acords de París, Mallorca assoleixi l’objectiu
d’emissions zero l’any 2050.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a, d’acord amb el Govern de les Illes Balears, procedir a la
substitució del fueloil per gas natural com a font generadora
d’energia a la central tèrmica de Maó abans de 2020, amb
l’objectiu final d’aconseguir que, d’acord amb els acords de
París, Menorca assoleixi l’objectiu d’emissions zero l’any
2050.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a assumir els costos de la transició cap a la generació d’energia
a partir de fonts cent per cent renovables a les Illes Balears,
expressats en els punts 1 i 2, en el marc dels costos generals del
sistema elèctric, tal com fa en sufragar inversions en matèria
energètica arreu de l’Estat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a conveniar amb el Govern de les Illes Balears una línia de
suport econòmic al Pla de transició energètica presentat i
impulsat pel Govern de les Illes Balears amb l’objectiu final
d’aconseguir que, d’acord amb els acords de París, les Illes
Balears assoleixin l’objectiu d’emissions zero l’any 2050.

5. El Parlament de les Illes Balears lamenta la posició
clarament refractària del Govern d’Espanya davant la transició
energètica i que prioritzi criteris economicistes a la protecció
del medi ambient i a la generació d’energia a partir de fonts
renovables, tot prenent decisions clarament contràries als
acords de París signats per l’Estat espanyol.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a impulsar allò que es disposa en els punt anteriors i de manera
especial el que es refereix al tancament progressiu de la central
tèrmica d’Es Murterar, des de la màxima consideració cap als
drets laborals dels treballadors, així com de la preservació de
la seva feina a través de polítiques formatives i de recol·locació
en els llocs de treball que es generin en la substitució
progressiva de la central per d’altres basades en fonts
renovables.
Palma, a 14 de novembre de 2017
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

B)
RGE núm. 15304/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Pla de transició energètica de les Illes
Balears (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment
d'urgència.
Just els mateixos dies que se celebra la COP23 a Alemanya,
amb l'objectiu d'unir esforços a nivell mundial en la lluita
contra el canvi climàtic, el Ministeri d’Energia (i Turisme) del
Govern d'Espanya ha decidit fa uns dies que la central tèrmica
d’Es Murterar, a Alcúdia, una de les més contaminants de
l’Estat i de la Unió Europea, no iniciarà el seu procés de
tancament el 2020, tal i com el Govern de les Illes Balears
preveu en el seu Pla de Transició Energètica.
El principal argument que han fet servir és el de la
«viabilitat econòmica», com si extreure carbó de Sud-africa i de
Colòmbia, transportar-lo fins a Tarragona, i de Tarragona en
vaixells llançadora cap al Port d’Alcúdia, fos barat per a les
arques espanyoles o illenques. Un autèntic desbarat en ple segle
XXI. Carbó que cremam diàriament a una equivalència
aproximada d’1 kg de carbó per kw/hora, amb enormes costos
mediambientals, a part dels econòmics. Per cert, des de les Illes
també hem subvencionat el manteniment del sector del carbó a
la península, amb un cost molt més gran del que costaria tancar
progressivament Es Murterar. Tampoc no se salva del
negacionisme del Ministeri la central tèrmica de Maó, que
funciona amb gasoil, ja que el Ministeri tampoc no dóna el seu
vistiplau perquè aquesta pugui ser alimentada amb gas natural,
aprofitant que el gas també arriba a Menorca, i reduir-ne així de
forma important les emissions de CO2.
No és l’aposta pública per les energies renovables, sinó
aquestes decisions interessades del Govern d’Espanya les que
fan mal a la factura elèctrica que paguen els consumidors,
esclaus perpetus del clientelisme del Govern de l'Estat amb les
grans elèctriques i els seus capritxos.
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L’altre gran argument del govern de Rajoy és que el
tancament o la reconversió de la central d’Es Murterar no
donaria garanties en el subministrament elèctric a les Illes, cosa
que és del tot falsa, no perquè ho digui el Govern, sinó perquè
fins i tot Red Eléctrica així ho assenyala a un informe, en el
qual afirma que entre les centrals de Cas Tresorer i Son Reus
serien suficients per elles mateixes per suplir la reducció
progressiva de la generació d’Es Murterar.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

El govern de Rajoy torna a aplicar un 155 a la nostra
precària sobirania energètica, malgrat que generar energia a les
nostres illes resulta (per a l’Estat i per als illencs) tres vegades
més car que fer-ho a la península.
Però, sobretot, aquesta qüestió torna a posar en evidència
que els compromisos adquirits pel Regne d’Espanya en la lluita
contra el canvi climàtic no valen res, mentre ens neguen
qualsevol possibilitat ja no sols de deixar de mantenir una
central tèrmica tan innecessària com contaminant, sinó de
disposar d’un règim de finançament de les energies renovables
com el que tenen les Canàries, per exemple.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears presenta la
següent

6583

Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 15248/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de la franja d'edat a la qual s'apliquen
els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal, 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, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Proposició no de llei
1) Instar el Ministeri a respectar el Pla de Transició energètica
de les Illes Balears, pel que fa al tancament progressiu de la
central d'Es Murterar i la gasificació de la central de Maó.
2) Instar el Govern de les Illes Balears que plantegi aquest
tancament d'acord amb els agents socials i les empreses
implicades per tal que el personal d'Es Murterar sigui
recol·locat a altres plantes de generació d'energia.
3) Instar el Govern de l'Estat que pacti amb el Govern de les
Illes Balears les inversions en matèria energètica a les nostres
illes, per tal que aquestes apostin per les energies renovables,
i no en el manteniment d'instal·lacions obsoletes i
contaminants, d'acord amb els compromisos adquirits a nivell
internacional per part de la Unió Europea i el Regne d'Espanya.

4) Instar el Govern de l'Estat a dotar les Illes Balears d'un règim
especial de foment de les energies renovables amb els mateixos
paràmetres que els que tenen les Illes Canàries, com ara una
quota específica de renovables i exempcions a l'anomenat
"impost al sol" i a les limitacions en matèria d'autoconsum.
Palma, 21 de novembre de 2017
Els portaveus
David Abril i Hervás
Isabel M. Busquets i Hidalgo

L’article 30.13 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, en la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2007,
estableix que la comunitat autònoma de les Illes Balears té la
competència exclusiva en matèria de joventut. En aquest sentit,
el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 10/2006, de
26 de juliol, integral de la joventut.
Aquesta llei recull en la seva exposició de motius que la
política de joventut s’ha de basar en «la coordinació de les
diferents polítiques sectorials que afecten la joventut». A més,
l’article 3.1 estableix que «Aquesta llei és d’aplicació als joves
i a les joves amb veïnatge administratiu en qualsevol dels
municipis de les Illes Balears, amb edats compreses entre els 14
i els 30 anys, ambdues incloses».
Per altra banda, l’article 30.5 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei Orgànica
1/2007, estableix que la comunitat autònoma de les Illes
Balears té la competència exclusiva de ferrocarrils, carreteres
i camins.
En l’actualitat, el sistema tarifari integrat de transports de
l’illa de Mallorca aprovat pel Consell d’Administració del
Consorci de Transports de Mallorca estableix que al tipus de
Targeta Intermodal perfil Jove només poden adherir-s’hi
persones amb una edat compresa entre els 4 i els 25 anys
(ambdós inclosos). Aquest fet, per tant, xoca amb allò que
estableix la ja esmentada Llei 10/2006, integral de la joventut,
que reconeix com a jove tota persona menor o igual a 30 anys.
Així doncs, amb la situació socioeconòmica actual, on els
joves han de formar-se de valent abans de poder entrar en el
mercat laboral, ens trobam que l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears impedeix als joves d'entre 25 i 30
anys adherir-se als beneficis de la reducció del preu del bitllet
senzill del transport públic.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
d’afavorir i fomentar l’ús del transport públic, com a mitjà de
transport sostenible, entre la població jove de les Illes Balears.

Per a l’elaboració del document zero s’han recollit les
propostes del CIME, dels ajuntaments de Maó i Ciutadella i de
les següents persones:
• Joana Català, directora general de Cultura
• Jaume Gomila, professor i ex director de la Biblioteca de
Maó
• Marta Fuxà, directora general de Política Lingüística
• Siscu Riudavets, gestor cultural

Segon. El Parlament de les Illes Balears reconeix la dificultat
per a l’emancipació dels joves abans de complir els 25 anys,
atès que la realitat actual els obliga a formar-se fins,
pràcticament, aquesta edat. Aquest fet allarga la seva
incorporació en el mercat laboral i, per tant, la seva
dependència econòmica dels seus progenitors.

Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Ordre de Publicació
C)

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Consorci de Transports de Mallorca a
augmentar la franja d’edat a la qual s’apliquen els descomptes
per a joves de la Targeta Intermodal del sistema tarifari integrat
a partir de l’1 de gener de 2018.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a disposar d’una partida pressupostària adequada
i suficient als pressupostos generals de la comunitat autònoma
per a l’exercici 2018 per cobrir les despeses corresponents a
l’ampliació de la franja d’edat del descompte per a joves.
Palma, a 17 de novembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 9351/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a persones de Formentera del món
cultural que participen en l'elaboració del Pla de cultura.
Per a l’elaboració del document inicial s’han recollit les
propostes del Consell Insular de Formentera, com s’ha fet amb
tots els consells insulars.
Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 9352/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a persones de Formentera del món
cultural que participen en l'elaboració del Pla de cultura.
Hi participa Fanny Tur Riera, consellera de Cultura,
Participació i Esports, des de l’inici de la redacció del
document inicial.

A)
A la Pregunta RGE núm. 9349/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a currículum de Pere Vicenç per
participar en l'elaboració del Pla de cultura.

També s’ha consultat a Catalina Sansano, directora de
l’Arxiu d’Imatge i So del Consell i del Museu Etnològic
d’Eivissa.
A Pep Tur, fotògraf, dissenyador gràfic i periodista cultural
i, actualment regidor de Cultura de Vila.

A dia d’avui, el Sr. Pere Vicenç no ha col·laborat amb el
Pla de Cultura.

Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Palma, 27 de setembre de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Ordre de Publicació
E)
Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 9350/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a persones de Menorca del món
cultural que participen en l'elaboració del Pla de cultura.

A la Pregunta RGE núm. 9354/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a reunions amb els consellers de
Cultura dels consells per abordar el Pla de cultura.
S’ha fet reunions amb els consellers de Cultura dels consells
insulars a les que, entre d’altres temes, s’ha tractat el pla de
cultura en les següents dates:
• Consell de Mallorca: 28 d’abril i 6 de setembre.
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•
•
•

Consell de Menorca: 27 d’abril, 27 de maig i 11 de juliol
Consell d’Eivissa: 17 de maig i 2 d’agost
Consell de Formentera: 6 de juny i 4 d’agost

Se’ls va enviar a tots una còpia del document inicial i a més
a més el passat 23 d’octubre es va fer una reunió de
coordinació amb els consellers de Cultura a la qual no va poder
assistir el conseller de Menorca.
Palma, 30 d’octubre de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 9355/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a competència de la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports per impulsar el Pla de
cultura.
En el marc de les competències de cultura del Govern, és a
dir la de fomentar i possibilitar l’intercanvi cultural entre illes
i la promoció exterior així com en el compromís de millora dels
equipaments públics i patronats o fundacions que gestiona o
amb els quals participa la Conselleria i en el marc dels anuncis
i el compromís adquirit per l’antecessora consellera en aquest
sentit, a partir del qual es varen encarregar diversos informes.
A més alguns dels punts recollits en els Acords pel canvi
són:
• Crear “Consell de la Cultura”
• Recuperar espais públics com espais de creació
• Cultura com a eina/estratègia turística
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Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 9782/17, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a neteja de torrents, 3.
A al Direcció General de Recursos Hídrics hi ha sol·licituds
d’actuacions que daten de 2002.
Aquestes sol·licituds s’avaluen cas per cas i es determina la
seva prioritat en funció dels criteris tècnics següents:
- Estat que presenta la llera en la data d’inspecció.
- Localització tram de la llera objecte d’actuació.
- Interferència o proximitat amb infraestructures.
- Conca d’aportació.
- Usos i productivitat dels predis riberencs.
- Elements constructius a protegir.
- Singularitat del tram, etc.
D’aquesta manera, des de 2002, resten pendents actuacions
a uns 355 quilòmetres de la xarxa, dels quals 155 tenen prioritat
alta.
L’any 2017 es continuarà fent el manteniment a les zones
identificades com a prioritàries en base als criteris tècnics abans
esmentats i a les necessitats més immediates.
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Aquests punts anteriorment esmentats estan inclosos dins el
pla de cultura.

Ordre de Publicació
I)

Palma, 28 de setembre de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 9356/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a reunions amb sectors culturals de
les diferents illes per redactar el Pla de cultura.

El pla no està redactat, el que està redactat és l’esquelet del
pla, el que hem anomenat “document inicial”.
Contestant la pregunta formulada, per a la redacció del
document inicial s’han tengut reunions amb tots els consells
insulars recollint les demandes concretes a nivell cultural de
cada illa i amb col·lectius com ara el Gremi d’editors, el Gremi
de llibreters, la Plataforma Crea, entre d’altres.
Està previst que a mesura que es vagi desenvolupant la
redacció del pla de cultura, l’equip redactor es reuneixi amb
més associacions i institucions del món de la cultura.

A la Pregunta RGE núm. 10093/17, presentada pel
diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa de joves qualificats (1).
Els costs que ens ha comunicat cada una de les empreses
públiques, d’acord al seu càlcul a partir del seu conveni
col·lectiu que l’afecta, és el que figura a la relació de l’arxiu
adjunt.
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 10094/17, presentada pel
diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa de joves qualificats (2).
Us trametem la relació sol·licitada.
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez
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Ordre de Publicació

Palma, 7 de novembre de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

K)
A les Preguntes RGE núm. 10370/17 a 10372/17 i
10376/17, presentades per la diputada Maria Tània Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
expedients per fondeig a posidònia a Formentera, Mallorca,
Menorca i Eivissa.
A Formentera: 10 exp.
A Mallorca: 35 exp. i 37 exp. a l’illa de Cabrera.
A Menorca: 2 exp.
A Eivissa. 10 exp.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 10380/17, presentada pel
diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Fira Nupcial 2017 (3).

•
Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

•
•

Ordre de Publicació

•

A la Pregunta RGE núm. 10378/17, presentada pel
diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Fira Nupcial 2017 (1).

•
•

L)

El Palma Arena, tot i ser un espai públic, té un cost de
lloguer a preu d’espai privat. A més del cost d’adequació del
local (instal·lacions elèctriques, stand modulars, moqueta,
fusteria, adequació local, etc.) és més costós al Palma Arena
que a Son Termens, com es pot comparar en el següent quadre:
2017

2016

2015

Els criteris seguits pel canvi d’ubicació han estat:
Manca de disponibilitat al nou Palau de Congressos per a
l’organització de la Fira Nupcial.
Manca d’espais per a recintes firals a Palma de Mallorca.
Necessitats de minimitzar la inversió en muntatge i
adaptació de les instal·lacions. Revestir el Palma Arena és
molt complicat i costós.
Necessitat d’incrementar el nombre d’assistents, donat que
l’any passat va ser el pitjor entre totes les 23 edicions.
Despertar el nou interès dels nous expositors.
Necessitat d’un canvi de model d’organització de la fira
nupcial, pel que fa al nom, lloc, imatge i adaptar-se a les
noves tendències i necessitats dels consumidors de bodes.
Palma, 7 de novembre de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació

2014

O)
Lloguer

26.500, 00

12.000,00

18.697,60

18.300,00

Lloguer
espai

26.500, 00

12.000,00

18.697,60

18.300,00

Muntatge i
adequació

14.670,00

36.364,50

36.204,73

30.201,50

Moqueta

350,00

10.260,00

7.143,00

Fusteria

0,00

6.800,00

6.625,00

Instal·lac.
elèctriques

6.900,00

4.881,63

10.560,00

A la Pregunta RGE núm. 10779/17, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a reformes d'urgències a l'Hospital de Manacor.
El 27/7/17 el director general del Servei de Salut va iniciar
l’expedient d’encomana de gestió a l’entitat TRAGSA per
executar l’obra de les urgències de l’Hospital de Manacor (Exp.
SSCC MP 287/17).
Palma, 24 d’octubre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Fusteria
Inst. naus
modulars

6.480,00

6.669,60

Adequació
del recinte

940,00

7.593,50

Total

5.873,50

Ordre de Publicació
41.170,00

48.364,50

54.902,33

48.501,50

Palma, 7 de novembre de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 10379/17, presentada pel
diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Fira Nupcial 2017 (2).
L’import sol·licitat és de 26.500€ més IVA.

P)
A la Pregunta RGE núm. 10780/17, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a reformes d'urgències a l'Hospital de Manacor, 2.
El procediment per executar les obres de l’Hospital de
Manacor ha seguit un procés d’encomana de gestió, exclòs del
TRLCSP (art 4.1. n) i per tant no s’han fet taules de
contractació.
Palma, 24 d’octubre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 10781/17, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a reformes d'urgències a l'Hospital de Manacor, 3.
L’Ajuntament encara no ha concedit el permís d’obres, tot
i que la llicència d’obres es va sol·licitar el 30 de juny i la taxa
es va abonar el 12 de juliol.
Palma, 24 d’octubre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 10995/17, presentada pel
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
següents:
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 i 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 de la comunitat
autònoma, és a dir, a 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 i per
fer front 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 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 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.
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.
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Les plagues de quarantena no presents a les Illes Balears
que poden representar un major impacte econòmic són:
a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhter) Nickle
et al., conegut com el nematode de la fusta del pi.
b) Pomacea insularum (Perry), conegut com el caragol
poma.
c) Epitrix cucmeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
Epitrix subcrinata (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner) i Espitrix
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 del
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
una 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 propagació 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
estats 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 citrí Tryoza
erytreae
• Citrus tristesa virus (non-European strains)
b) Plagues regulades per mesures d’emergència de la
Comissió:
• Anoplophora chinensis
• Bursaphelenchus xylophilus
• Xylella fastidiosa
• 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
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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.
Programa: Control de Plagues de quarantena en producció
i comercialització de vegetals: actualització del Registre
Oficial de Productors, Comerciants i Importadors dels
Vegetals (ROPCIV).
El Servei d’Agricultura té assignades funcions de control i
seguiment de la sanitat vegetal perquè els professionals rebin
material amb totes les garanties de qualitat fitosanitària. Des del
punt de vista normatiu els requeriments són bastant nombrosos
pel que fa als productors i proveïdors de matèria vegetal en tot
el que té a veure amb les plagues de quarantena. En concret,
l’actualització, control i autoritzacions corresponen al Registre
Oficial de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals
(ROPCIV), així com el seguiment de les expedicions del
passaport fitosanitari (el document que exigeix la normativa
comunitària que ha de disposar qualsevol moviment de vegetal
susceptible de patir plagues de quarantena).
Això obliga a incrementar les mesures per controlar que els
proveïdors de matèria vegetal garanteixin la qualitat
fitosanitària, a més de permetre dur un seguiment de l’absència
o possibles interceptacions de les plagues de quarantena. Per a
tal finalitat, és imprescindible disposar de recursos
especialitzats addicionals en temes de sanitat vegetal per als
controls i prospeccions en els establiments inscrits en el
ROPCIV.
Programa: Foment de la sanitat vegetal: Prospeccions dels
fongs de fusta que afecten a la figuera i a l’ametller
Els ametllers de l’illa de Mallorca pateixen un atac d’un
conjunt de fongs de fusta (Eutypa Phaeoacremonium,
Botryosphaeraceae, etc.) especialment virulent, amb una
capacitat d’expandir-se i una patogeneïtat superior al que és
tradicional en aquests tipus de malaltia. La seva identificació ha
estat complicada per la seva raresa (algunes espècies de la
família Botryosphaeraceae suposen una novetat quant a atacs
i patogeneïtat a ametllers) i la deixadesa en el cultiu que hi ha
a moltes finques de la zona. L’atac inicialment implicava una
superfície d’ametllers d’unes 500 ha abastant les rodalies de
Son Carrió, posteriorment es va estendre als termes municipals
de Manacor, Sant Llorenç i Son Servera i l’any 2011 i 2012
s’ha constatat la seva presència a la comarca del Raiguer i el
Pla de Mallorca.
Durant l’any 2017 es continuen amb els estudis de
patogeneïtat i virulència juntament amb el centre de recerca de
la Universitat Politècnica de València, que és el laboratori de
referència en diagnòstic de fongs fitopatògens, establint les
pautes òptimes pel seu control per part dels agricultors. També
es continua amb les prospeccions de totes les zones on hi ha
plantades figueres a les Illes Balears per a determinar
l’etiologia, epidemiologia i control dels fongs de fusta que
afecten aquesta espècie de fruiter.

Programa: Vigilància de l’ús de productes fitosanitaris:
inspeccions de maquinària de tractament fitosanitaris
Les inspeccions de maquinària de tractaments fitosanitaris
són un imperatiu legal per als productors de producció
integrada, i progressivament s’ha d’anar generalitzant per
complir la Directiva 2009/128 d’ús sostenible de plaguicides de
Gestió Integrada de Plaguicides, tal com es recull al Reial
decret 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions
periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
Per tant la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia,
mitjançant el Servei d’Agricultura ha d’anar desenvolupant la
infraestructura i recursos per a poder dur a terme aquestes
inspeccions.
Com a novetats dins l’any 2017 es pretén implantar al parc
Verd de Sa Pobla un punt de neteja de maquinària de
tractaments fitosanitaris, homologat per la casa Bayer.
Programa de vigilància d’us de productes fitosanitaris: Pla
de vigilància de l’ús de productes fitosanitaris per empreses
de tractaments i per explotacions agrícoles a les Illes
Balears
La Directiva 91/414, traslladada a l’ordenament jurídic
espanyol pel Reial decret 2163/1994, estableix que els Estats
membres han d’adoptar les mesures necessàries perquè els
productes fitosanitaris situats en el mercat siguin controlats
oficialment per a comprovar si en compleixen els requisits
prevists, i en particular les condicions i indicacions que figuren
en l’etiqueta, i es dirigeixi un informe anual abans de l’1
d’agost a la Comissió Europea sobre els resultats de les mesures
d’inspecció adoptades l’any precedent.
El Reial decret 2163/1994 actualment vigent en la legislació
espanyola, en el seu article 33 transfereix a les CA l’establiment
de programes de vigilància de la correcta utilització dels
productes fitosanitaris. No obstant això, convé harmonitzar les
actuacions en aquestes matèries, adoptant criteris comuns que
permetin elaborar un informe homogeni, per la qual cosa
s’estableix el Pla de Vigilància d’Ús de Productes Fitosanitaris.
Els Plans de vigilància segons el Reial decret 2163/1994
tenen la següent estructura:
1. Pla de vigilància de la comercialització de productes
fitosanitaris.
2. Pla de vigilància d’ús de productes fitosanitaris per
empreses de tractaments i per explotacions agrícoles.
El Reial decret 1311/2012, que transposa la normativa de la
Directiva 2009/128/CE on s’estableix el marc per a un ús
sostenible de plaguicides, introdueix modificacions al Pla de
Vigilància.
En el Projecte del Pla per a l’any 2017, es recullen les
diferents actuacions que implica el Programa:
1) Vigilància a empreses de tractament:
a) Control documental.
b) Control d’aplicacions.
2) Vigilància a les explotacions agràries:
a) Control documental.
b) Control d’emmagatzematge.
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c) Control d’aplicacions.
d) Anàlisi de mostres de vegetals, sòls i aigües.
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Palma, 19 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Programa: Pla de vigilància de la comercialització de
productes fitosanitaris
Ordre de Publicació
D’acord amb el que estableix el Reglament (CE) 1107/2009
i el Reial decret 2163/1994, les comunitats autònomes han
d’adoptar mesures necessàries perquè els productes posats al
mercat siguin controlats oficialment per comprovar que
compleixin els requisits reglamentaris.
En el Projecte de Pla per a l’any 2017, es recullen les
diferents actuacions que implica el Programa:
1. Control de les condicions generals dels establiments.
2. Control de l’etiquetatge de productes emmagatzemats.
3. Anàlisi de la naturalesa i contingut dels productes
fitosanitaris.
Per a l’any 2017, les dotacions dels diferents projectes
d’inversió de sanitat vegetal són les següents:
1. Foment de la sanitat vegetal pel quinquenni 2017-2021:
pressupost inicial 350.000,00€
Contractes:
1. MEPRO TRAGSA “Treballs de prevenció, contenció i
control de Xylella fastidiosa a les illes de Mallorca i Eivissa”
(MEPRO 257/2017): 325.000,00€
2. Contracte menor UIB analítiques Xylella fastidiosa (CMN06
2017 00001719): 21.332,30€
Ampliació pressupost per actuar a Menorca: 75.000,00€
3. Ampliació dels treballs de prevenció, contenció i control de
Xylella fastidiosa a l’illa de Menorca (expedient MOD 04
1043/2017, principal MEPRO 257/2017): 75.000,00€
Nova ampliació de pressupost per actuar a les Illes Balears:
249.739,65€
4. Servei per a la prevenció, contenció i control de Xylella
fastidiosa a les Illes Balears. Fase II: 249.739,65€
Total pressupost: 350.000,00€+75.000,00€+249.739,65€=
674.739,65€
2. Foment de la sanitat vegetal del fons de lluita contra plagues
del MAPAMA per a l’any 2017: 72.000,00€
Contractes:
1. Contracte menor SITIBSA MEDPRO 1712/2017 (elaboració
programari informàtic recollida mostres Xylella fastidiosa):
2.769,00€
2. Programa de vigilància de plagues de la UE per a l’any
2017: 68.000,00€
Contractes:
1. Contracte menor SUIB insectes vectors (CMN06 2017
00000171): 21.356,50€
2. Contracte menor Verbigrafia Pla estratègic comunicació
Xylella (CMN06 2017 00001717): 13.552,00€
TOTAL PRESSUPOST SANITAT VEGETAL:
674.739,65€ +72.000,00€+68.000,00€= 814.739,65€

S)
A la Pregunta RGE núm. 11671/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incompliment del plec de
prescripcions tècniques del contracte de vigilància i
seguretat dels centres socioeducatius "Es Pinaret" i "Es
Fusteret".
• Els dies 15, 16, 17 i 18 de setembre de 2017, varis dels
components de l’equip de seguretat del C.S. “Es Pinaret” es
presentaren al seu torn de feina sense l’uniforme ni els elements
necessaris (cinturons, manilles, botes reglamentàries,
defenses...) per a la correcta realització del seu servei.
• Els dies 19 i 20 de setembre, a més de l’exposat
anteriorment, no es va cobrir amb la celeritat que marca el
contracte, una baixa per I.T.
• El 20 de setembre dos vigilants de seguretat abandonen
abans d’hora, sense comunicació prèvia ni autorització, el
servei.
• Durant tots aquests dies els walkies proporcionats per
l’empresa presenten nombroses interferències provocant
dificultats de comunicació entre l’equip de vigilància i el
personal educatiu.
Des de la Gerència de la Fundació s’Estel es va procedir a
reclamar primer de paraula i després per escrit fins a tres
vegades (notificacions amb registre de sortida núm. 1740, 1768
i 1781 de 2017) el compliment del contracte. En concret es
notificà a l’empresa adjudicatària l’incompliment dels punts
5.1, 5.2, 5.3 i 7.1 del Plec de prescripcions tècniques particulars
que regulen el contracte de servei de vigilància i seguretat en
els centres socioeducatius “Es Pinaret” i “Es Fusteret”, així com
s’exigí l’aplicació del punt 6 del citat plec, avisant a l’empresa
de la responsabilitat que incorria en cas de no resoldre aquestes
reclamacions.
Amb data 22 de setembre de 2017 (registre de sortida núm.
1802) es procedí a la incoació de procediment disciplinari
contra l’empresa Unión de Protección Civil, SL, per presumpta
comissió de faltes molts greus i lleus, segons el disposat a les
Penalitats per compliment defectuós (Annex III) del Plec de
clàusules per a contractes privats de serveis mitjançant
procediment obert. Seguint el procediment es va notificar la
resolució a l’empresa així com es va procedir a citar-la per dia
27 de setembre com a tràmit d’audiència per atendre les
al·legacions pertinents.
El dia 27 de setembre l’empresa adjudicatària va presentar
escrit d’al·legacions (registre d’entrada núm. 2657) on constava
amb detall totes les mesures correctores adoptades per tal de
resoldre les deficiències detectades i descrites als paràgrafs
anteriors, tot amb la voluntat de reparar el perjudici causat a la
institució.
Palma, 23 d’octubre de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez
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T)
A la Pregunta RGE núm. 11672/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mitjans de vigilants de
seguretat d'"Es Pinaret" i "Es Fusteret".

respecte dels anys anteriors) per un preu de licitació de sortida
a raó de preu/hora vigilància. Així doncs, no es determinen en
cap moment les retribucions que reben o rebran el personal de
seguretat més enllà de les especificades a la clàusula M del plec
administratiu.
“M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE. ART. 118 TRLCSP

A l’escrit d’al·legacions (registre d’entrada núm. 2657) que
l’empresa adjudicatària presenta al procediment d’incoació de
l’expedient per incompliment de contracte, es respon el
següent:
- “Amb data 22 de setembre de 2017 l’empresa adjudicatària
ha deixat enviada tota la uniformitat de la qual faran ús els
treballadors de seguretat, tant la d’estiu com la d’hivern, així
com el calçat reglamentari, les defenses, grillons i qualsevol
altre material necessari per al correcte desenvolupament de les
funcions de vigilants de seguretat. Aportant com a prova
documental les factures i els justificants d’enviament dels
uniformes i material”.
De paraula l’empresa ens va explicar que a l’inici del
contracte (01 de setembre) tots els vigilants de seguretat tenien
el calçat reglamentaris proporcionat per l’antiga empresa
adjudicatària (aquest calçat no és retirat i resta en propietat del
vigilant en ser una peça d’us personal i intransferible una
vegada utilitzada) i s’estava elaborant el llistat de talles per tal
d’enviar la remesa de calçat als vigilants.
D’altra banda també ens manifestà que havia ofert
proporcionar als vigilants el material de defensa però que la
majoria d’ells declinaren l’oferta doncs tenien el seu propi
material (adquirit personalment). Aquesta dada fou ratificada
per l’anterior empresa adjudicatària.
De totes maneres, per evitar que aquesta situació fos
utilitzada per alguns individus com a element de pressió per
aconseguir altres fins, el 22 de setembre es procedí a enviar tot
l’equipament.
- “En ordre de determinar les causes del mal funcionament
dels walkies, el mateix dia 27 de setembre de 2017, un tècnic
habilitat procedirà a realitzar les revisions pertinents en els
equips amb la finalitat de resoldre la situació”.
Una vegada fetes les revisions es va determinar que la
millor solució seria el canvi de model de walkie, essent
encarregats per distribuir els nous a partir del 18 d’octubre.
A la vista d’aquesta informació, podem concloure que els
vigilants de seguretat compten amb l’equipament per realitzar
correctament el seu servei.
Palma, 23 d’octubre de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Condicions especials d’execució del contracte:
1) Condició especial de caràcter social referent als Drets
laborals y qualitat en l’ocupació: el contractista haurà de
complir, durant tota l’execució contractual, totes les
disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor
en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut
en el treball que siguin d’aplicació a les persones
treballadores vinculades a l’execució del contracte.
Forma d’acreditació: el licitador proposat com adjudicatari
haurà de presentar una declaració responsable on manifesti,
de forma clara i expressa, el compromís de complir amb la
clàusula social que s’acaba d’esmentar”.
D’altra banda el punt 5.1 del contracte especifica:
“Els vigilants de seguretat a efectes de la relació laboral
dependran directa i exclusivament del contractista i
únicament amb ell s’establiran les relacions jurídiques i
laborals. És per això que el preu d’aquest contracte no es
veurà afectat per les pujades salarials o d’altra tipus que
poguessin establir-se en els convenis col·lectius de
l’empresa adjudicatària i del sector”.
I el mateix contracte, al punt 6.2. diu:
“L’empresa adjudicatària es farà càrrec dels salaris,
assegurances socials, vacances i altres drets que la llei
atorga als empleats que realitzin els serveis, estant obligada
a subrogar-se en els contractes dels treballadors adscrits al
lloc de treball i a les seves possibles modificacions, en els
casos en què variïn les seves condicions (nombre de
treballadors, jornada de treball, horaris, etc.), en aplicació
de la legislació vigent”.
Per tant encara que no és competència directa, la Fundació
Institut Socioeducatiu S’Estel no té constància que s’hagi
produït cap canvi relatiu a les retribucions del personal de
vigilància.
Palma, 23 d’octubre de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 11673/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvis en la redistribució
de vigilància dels centres d'"Es Pinaret" i "Es Fusteret".
El contracte de servei de vigilància dels centres
socioeducatius “Es Pinaret” i “Es Fusteret” es realitza a partir
de la contractació d’una determinada quantitat d’hores anuals
de servei (hores ampliades ja en la licitació de l’any 2016/2017,

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 11674/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fallades en el sistema de
seguretat dels centres d'"Es Pinaret" i "Es Fusteret".

BOPIB núm. 120 - 24 de novembre de 2017
- A l’afirmació: “... des d’aquest dijous (21/09/2017), el
complex ha sofert una apagada de la central d’alarma d’incendi
i robatori i de càmeres de seguretat”
No ens consta que s’ha produït cap apagada de la central
d’alarmes d’incendi i robatori de càmeres de seguretat.
- A l’afirmació “L’anterior concessionària del servei tenia
contractat un servei d’alarma, però ja que la nova empresa no
s’ha fet càrrec del pagament, ens ha tallat al senyal”.
Posats en contacte amb l’empresa adjudicatària ens ha fet
arribar còpia del contracte de col·laboració entre l’empresa
ALARMAS SPITZ, SA, com a CENTRAL RECEPTORA
D’ALARMES (CRA) i l’actual adjudicatària del servei de
seguretat. Aquest contracte té data de l’1 de setembre de 2017,
data d’inici del servei amb la Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel.
Palma, 23 d’octubre de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 11880/17, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a empreses de rent
a car adherides al codi de bones pràctiques.
Fins a la data s’han lliurat 59 distintius del CBP (37 a
Mallorca i 22 a Eivissa i Formentera).
La relació d’empreses són les següents: Coches Fabiola
Alquiler SL, Motorcar Lagoon SL, Click and rent SL, Hiper
rent a car SA, Autotransporte Turístico Español, SA-Enterprise
rent a car, Torrenova rent a car, SL, Motos Formentor, SL,
Rent auto l’Agulla SL, Coches Reus, SL, Ibacar Premium SL,
Automoto jg, SL, Las maravillas autovermietung, Xoroi cars,
Vision car 2000, Teresa Vicens Vives, Serviauto coches a su
servicio, Royal rent, Rent a car Bordoy, Rent a car Bennassar,
Protur car, Policotxe, Mahciu, Luciano Vaquer Alorda, Kurt
rent a car, José Luís Pons Pico, Inter Balear Española rental
auto, Fernando Roquero, Fenagas/Life cars, Ecus rent a car,
Autos San Siro, Autos d’or rent a car, Autos bonsai, Antonio
Ridao Carrión Solymar, Antonio Palmer Rojas autos custodia,
Ansab rent a car, Francisco Sureda Sancho-rent a car Sureda
Mas, Vima rent a car SL, Autos Cala Sol-Cala Tarida SL, First
rent a car SL, First ren a car SL, Management turístico balear
SL, moto bahía, Avantcar Ibiza SL, Autos marí SL, Blue rent
a car SL, Discont rent a car SL, K10 rent a car SL, Fast rent a
car SL, Unión alquilar de coches SL, Unirent/uniart SA, Motos
Luis SA, Portmany SL, Bartolomé Vingut Ribas, Rent a car
autos Manel SL, Torres rent a car-talleres Fco. Torres Marí SL,
Formentera motor SL, Autos Ca Marí SL, Class rent a car SL,
Auto Llorm Tallers SL/proauto, Autos Formentera SL, Moto
rent Pujols SL.
Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard
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X)
A la Pregunta RGE núm. 11881/17, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a inspeccions a rent
a car.
Fins a la data han estat inspeccionades un total de 97
empreses:
Sixt rent a car SLU (Flizzr rent a car), Drivalia car rental SL,
Avis alquile un coche SA (Budget), Europcar ib SA (Interrent),
Goldcar Spain SLU (Rhodium), Auto click SA,
Goldcar Spain SLU (Goldcar rental), Othman Ktiri rent a car
SL, Pintorent service SL (Menorcar),
Pocket rent a car SL, Coches Fabiola alquiler SL, Motorcar
Lagoon SL, Click and rent SL,
Hiper rent a car SA, Autotransporte turístico español SA,
Record Goalquiler vacacional SA,
Torrenova rent a car SL, Rent auto l’Agulla SL, Motos
Formentor SL, Fernando Roquero, cb,
Avance rent a car SA, Autos Riera SL, Fernando Roquero, cb,
Autos Riera SL, Lucky rent a car, Collin Milburn, SL, Ecus rent
a car SL, Antonio Ridao Carrión (Solymar), Policotxe SL, Las
Maravillas autovermietung SL, Fenagas SL, Rent a bike, Trip
cars, Proturcars, Autos bonsai, Autos custodia, Autos balears,
Autos San Siro, Vision car, Francisco Arbona Servera, Teresa
Vicens Vives, Vives cars, Autos Barceló rent a car, Rent a car
Bennassar SL, Kurt rent a car, Ansab rent a car, Travitgo SLU,
Rent a car Sureda Mas, Autosmoto IG, Autos Canyamel, Rent
a car autos Sa Cala, Autos Cala Sol Cala Tarida SL, First rent
a car SL, Managent turístico balear SL, Extrarrent Ibiza SL,
Avantcar Ibiza SL, Autos Marí SL, Blue rent a car SL, Discont
rent a car SL, k10 rent a car SL, Fast rent a car SL, Unión
alquiler de coches SL, Uniart SL, Moto Lluís SA, Portmany
rent SL, Bartolomé Vingut Ribas, Rent a car autos Manel SL,
Talleres Fco. Torres Marí SL, Formentera Motor, SL, Autos Ca
Marí SL, Class rent a car SL, Ibiza quad SL, Pecos glomour
SL, Rafael Zambrano Carretero, Auto Llorm Tallers SL, Autos
Isla Blanca Formentera SA, Llorma SL, Autos Formentera SL,
Moto rent Pujols SL, Owners cars, Autos Punta Prima SL,
Autos Llonga SL, Autos Xoroi SL, Ramarcris, SL, Autos
Ciutadella SL, Momple rent a car, SL, Balmes Menorca auto
SLU, Villacars SLU, Minurka SLU, Rent a car s’Algar SL,
Moll i Gener SL, Auto rent Menorca CB, Autos 215 SLU,
Autos Pons Ferreries SL, Doral auto SL.
Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 11882/17 i 11883/17,
presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a expedients sancionadors a empreses de rent a car i a
empreses sancionades per incompliment del codi de bones
pràctiques.
Fins a la data no s’ha obert cap expedient sancionador.
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Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pediatres, V.
Mallorca: 50; Menorca: 13; Eivissa i Formentera: 2

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 12433/17, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a pediatres.
Facultatiu especialista en pediatria: 129
Pediatres atenció primària: 151
Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 12434/17, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pediatres, II.
Dades a 25/10/17 (no inclou residents)
Facultatiu especialista d’àrea en pediatria
Mallorca:
115
Menorca:
5
Eivissa:
7
Formentera:
2
Pediatres atenció primària
Mallorca:
116
Menorca:
14
Eivissa:
21
Formentera:
0
Palma, 7 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 12435/17, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pediatres, III.
71 metges
Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 12554/17 a 12557/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat
en sanitat, educació i serveis socials i a import de les
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat
el mes de setembre.
Total pendent de pagament a 30/09/2017 (deute comercial)
Àmbit
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

Import de les operacions
(milers d’euros)
159.808,60
4.315,41
1.643,08
18.703,65

Palma, 20 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 12558/17, presentada pel
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a import de les operacions del pendent
de pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament el mes de setembre.
L’import sol·licitat és 6.837,81 milers d’euros
Palma, 20 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 12559/17 a 12592/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1
d’octubre de 2017.
Ateses les característiques de la resposta la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 12437/17, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
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Ordre de Publicació
AG)
A les Preguntes RGE núm. 12626/17 a 12629/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als consells insulars a 1 d’octubre de 2017.
Pagaments pendents als consells insulars a 1 d’octubre de 2017
Consells Insulars
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

Import
19.104.964,71
5.724,225,62
5.109,968,88
620.866,34

Palma, 20 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 12630/17 a 12663/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
amb els ajuntaments de les Illes Balears a 1 d’octubre de
2017.
Ateses les característiques de la resposta la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AI)
A les Preguntes RGE núm. 12697/17 a 12700/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
amb els consells insulars a 1 d’octubre de 2017.
Deute del Govern de les Illes Balears als consells insulars a 1
d’octubre de 2017
Consells Insulars
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

Import
19.104.964,71
5.724,225,62
5.109,968,88
620.866,34

Palma, 20 d’octubre de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 12739/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Piproposta per les Illes Balears, relativa a empleats de la DG
d'Agricultura.
Actualment, a la Direcció General d’Agricultura i
Ramaderia hi presten serveis 50 empleats.
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Palma, 26 d’octubre de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 12762/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ascensors de Son Llàtzer (1).
A principis d’aquest any, l’Hospital de Son Llàtzer va treure
a concurs, previst dins el Pla de renovació tecnològic, la
realització d’una sèrie de treballs per a l’actualització i millora
de tots els ascensor de l’Hospital. Després de realitzar-se totes
les tramitacions administratives necessàries, el concurs es va
adjudicar durant el mes de juliol i els treballs varen començar
a principis del mes de setembre. Dites feines consistien en
l’actualització de la maniobra i el canvi dels operadors de
cabina i portes, i afecten el 100% d’ascensors, 24 en total.
Amb aquests treballs, es pretén no només allargar la vida
dels ascensors, sinó també millorar les prestacions i el
funcionament d’aquests.
Aquests treballs s’han fet amb l’Hospital en funcionament
i han requerit la realització d’una sèrie d’ajusts a mesura que els
treballs s’anaven finalitzant, el que es coneix com una posada
en marxa. Tots ells han ocasionat que algun dels ascensors de
l’Hospital no hagi estat operatiu per haver de realitzar aquestes
millores.
Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 12763/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ascensors de Son Llàtzer (2).
En els ascensors de Son Llàtzer s’estan fent treballs de
millora. No es poden considerar avaries perquè aquestes feines
són precisament per evitar avaries futures, millorar el rendiment
i donar un millor servei a tots els usuaris. No obstant això,
indicar que s’estima que hagin finalitzat els treballs de millora
a principis del mes de novembre.
Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 12765/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ascensors de Son Llàtzer (4).
Durant el mes d’octubre es farà feina en els ascensors de
l’Hospital núm. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23. El temps
d’aturada (de mitjana) aproximat és de 3 dies.
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Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

La nòmina de juliol de 2017 ha estat de 647.724,49€.
S’annexa document, amb la relació de les ajudes
sol·licitades, i de les concedides, separades per municipis.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 12766/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ascensors de Son Llàtzer (5).
Durant 2017 hi ha hagut 259 avisos, resolts dins del
contracte de manteniment d’aparells elevadors.
Durant el 2017 els ascensors de l’Hospital han estat fora de
servei 759 hores d’un total de 190.008 hores, és a dir, un
0,399% del temps total d’ús (fins al 30/09).

Palma, 2 de novembre de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 13530/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renda social garantida el
mes d'agost de 2017.
La nòmina d’agost de 2017 ha estat de 762.441,42€.

Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

S’annexa document, amb la relació de les ajudes
sol·licitades, i de les concedides, separades per municipis.
Palma, 2 de novembre de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 12767/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ascensors de Son Llàtzer (6).
Durant 2017 els ascensors de l’Hospital han estat operatius
un total de 189.249 hores d’un total de 190.008 hores, és a dir,
un 99.601% del temps total d’ús (fins al 30/09).

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 13531/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renda social garantida el
mes de setembre de 2017.

Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

La nòmina de setembre de 2017 ha estat de 846.856,7€.
S’annexa document, amb la relació de les ajudes
sol·licitades, i de les concedides, separades per municipis.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 12768/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ascensors de Son Llàtzer (7).
Els ascensors de l’Hospital, després de 16 anys d’ús
continuat, es trobaven en un estat susceptible de ser millorats
mitjançant els treballs que s’han estat realitzant aquestes
últimes setmanes. Abans de l’estiu es van parar a causa
d’avaries o treballs rutinaris de manteniment. Precisament per
evitar aquestes avaries, es van escometre els treballs de millora
a partir de l’1 de setembre.
Palma, 3 de novembre de 2017
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 13529/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renda social garantida el
mes de juliol de 2017.

Palma, 2 de novembre de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 15148/17, 15135/17, 15136/17,
15141/17 i 15144/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2017, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de les
substitucions de les preguntes esmentades, presentades pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes, pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, per la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, pel diputat Antoni
Camps i Casasnovas i per la diputada Margarita Prohens i Rigo,
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ambdós del Grup Parlamentari Popular, relatives a
subministrament de gas natural, a adoctrinament ideològic, a
serveis socials comunitaris, a acord per proveir d'aigua
dessalada el municipi de Ciutadella i a polítiques de suport al
sector primari, incloses a l'ordre del dia de la sessió plenària de
dia 21 de novembre de 2017, per les preguntes RGE núm.
15205/17, 15240/17, 15245/17, 15245/17 i 15247/17, relatives
a tancament de les urgències d'oncologia de Son Espases, a
grau de confiança en el vicepresident, a pacients d'oncologia,
a tancament de les urgències oncològiques de l'Hospital Son
Espases i a gestió a la Conselleria de Turisme, respectivament.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució de membre a la Comissió no permanent
d'estudi per avaluar l'autogovern real a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2017, es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 15241/17, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual es comunica que la diputada María
Montserrat Seijas i Patiño substituirà la diputada Sílvia Tur i
Ribas a la comissió esmentada.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2017, es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 15259/17, mitjançant el qual es comunica que el
diputat Alberto Jarabo i Vicente substituirà la diputada Laura
Camargo i Fernández, com a portaveu del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
C)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.
En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 22 de novembre de
2017, es procedeix a la publicació de la declaració de béns
patrimonials i activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les diputades,
corresponent al Sr. Josep Ferrà i Terrasa, a la qual podeu
accedir a través d'aquest enllaç.
Palma, a 22 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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