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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de novembre de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm.
10139/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació amb l'evolució del mercat
laboral.

Actuà com a interpelAlant el diputat Santiago Tadeo i Florit
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Treball, Comerç i Indústria. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de novembre de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm.
10825/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació amb l'ens públic Gestió Sanitària
i Assistencial de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant el diputat Vicent Serra i Ferrer i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
de Salut. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 29 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 14
de novembre de 2017, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

A) RGE núm. 14179/17, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sancions
per lloguer turístic de vacances ilAlegal, que contestà el
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

B) RGE núm. 14837/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a fira World Travel Market

de Londres, que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.

C) RGE núm. 14833/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
la renda social garantida, que contestà la consellera de Serveis
Socials i Cooperació.

D) RGE núm. 14848/17, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
detecció d'aliments caducats a la sanitat pública d'Eivissa, que
contestà la consellera de Salut.

E) RGE núm. 14840/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a concessió
de la cuina de Can Misses, que contestà la consellera de Salut.

F) RGE núm. 14836/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a productes caducats a
l'Hospital de Can Misses, que contestà la consellera de Salut.

G) RGE núm. 14834/17, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a licitació de
les tres noves concessions de transport regular a l'illa de
Mallorca, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

H) RGE núm. 14839/17, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
infraestructures educatives i sociosanitàries, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

I) RGE núm. 14847/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears, relativa
a implantació de línies d'alta tensió, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

J) RGE núm. 14835/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
del fons de contingència en els pressuposts generals de la CAIB
per a 2018, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

K) RGE núm. 14832/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitats
educatives a Binissalem, que contestà el conseller d'Educació
i Universitat.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de novembre de 2017, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

L) RGE núm. 15133/17, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a accions
arran de l'expulsió de passatgers d'un avió, que contestà la
consellera de Cultura, Participació i Esports.
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M) RGE núm. 15067/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a colAlaboració del Partit
Popular amb el Govern de les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

N) RGE núm. 15137/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pressupost
d'IB3, que contestà la consellera de Cultura, Participació i
Esports.

O) RGE núm. 15138/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
preus de lloguer de llarga durada, que contestà el vicepresident
i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

P) RGE núm. 15134/17, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a adoctrinament a les aules, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

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

R) RGE núm. 15142/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del Pla
d'excelAlència educativa, que contestà el conseller d'Educació
i Universitat.

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

T) RGE núm. 15140/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios en els
centres educatius de les Illes Balears, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

U) RGE núm. 15139/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi de criteri de
l'aplicació de la reducció de la jornada al personal d'infermeria
de l'Hospital de Son Espases, que contestà la consellera de
Salut.

V) RGE núm. 14842/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transparència en matèria
d'informació mediambiental, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

XW) RGE núm. 15147/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
reducció d'emissions de CO2, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

X) RGE núm. 14846/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a descompte en els vols a la península, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Y) RGE núm. 14841/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a escletxa salarial, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Z) RGE núm. 14838/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de
l'impost de turisme sostenible, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

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

AB) RGE núm. 15240/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grau de confiança en el
vicepresident, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AC) RGE núm. 15247/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la
Conselleria de Turisme, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de novembre de 2017, rebutjà les Esmenes A la totalitat de
devolució RGE núm. 14947/17, 14949/17 i 14970/17,  dels
Grups Parlamentaris Popular, Mixt (Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) i El Pi-Proposta per les Illes Balears,
respectivament, al Projecte de llei  RGE núm. 14156/17, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2018, amb el resultat següent: vots emesos
56, vots a favor 24, vots en contra 31 i abstencions 1.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de novembre de 2017, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 12742/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsabilitat en la contractació amb les empreses del Sr.
Jaume Garau i Taberner, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en contra 23

i abstencions 11; després de tres votacions.
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• Punts 3 i 4: vots emesos 57, vots a favor 26, vots en contra,
31 i abstencions 0.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de novembre de 2017, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 5725/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació d'òrgans unipersonals de l'IBAVI, amb el resultat
següent: 
• Punt 1: vots emesos 58, vots a favor 24, vots en contra 31

i abstencions 3.
• Punt 2: vots emesos 58, vots a favor 20, vots en contra, 33

i abstencions 5.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

davant el Ple RGE núm. 14842/17, 14846/17, 14841/17 i
14838/17.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de novembre de 2017, atesa l'absència de la presidenta
del Govern, comunicada amb l'escrit RGE núm. 15005/17,
quedaren ajornades les preguntes esmentades, presentades per
la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt,
el diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears i la
diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a transparència en matèria mediambiental, a
descompte en els vols a la península, a escletxa salarial i a
increment de l'impost de turisme sostenible, respectivament.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Retirada del punt 2 de la Proposició no de llei RGE

núm. 12742/17.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de novembre de 2017, fou retirat el punt 2 de la
proposició no de llei esmentada, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a responsabilitat en la contractació amb les
empreses del Sr. Jaume Garau i Taberner.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta

davant el Ple RGE núm. 15143/17.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de novembre de 2017, quedà decaiguda la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de les places
residencials i de centre de dia de dependència traspassades al
Consell de Menorca, a causa de l'absència d'aquest diputat.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2018.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre de 2016, aprovà, per 30 vots a favor, 25 en
contra i 1 abstenció, les quantitats globals següents:

• La quantitat global del pressupost de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms per a
l’exercici de 2018, els estats de despesa i ingressos del qual
s’eleven a 4.981.313.180 euros. 

• La quantitat global de les entitats públiques empresarials de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2018, els
estats de despeses i ingressos del qual s’eleven a
553.989.243 euros. 

• La quantitat global dels pressuposts de les societats
mercantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2018, els estats de despeses i ingressos del
qual s’eleven a 4.867.976 euros. 

• La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2018, els estats de despeses i ingressos del qual
s’eleven a 90.326.282 euros. 

• La quantitat global del pressupost dels consorcis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2018, els
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estats de despeses i ingressos del qual s’eleven a 117.
450.148 euros. 

• La quantitat global del pressupost del Servei de Salut de les
Illes Balears per a 2017, els estats de despeses i ingressos
del qual s’eleven a 1.550.311.240 euros. 

• La quantitat global del pressupost de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per al 2017, els estats de despeses i
ingressos del qual s’eleven a 10.383.210 euros.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de
novembre de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 10406/17, relativa a canvi d'ubicació de
la central elèctrica Gesa-Endesa de Maó, amb les esmenes
RGE núm. 15010/17 i 15011/17, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a, d’acord amb el Govern de les Illes Balears, procedir al canvi
del combustible emprat com a font generadora d’energia
actualment a la central tèrmica del port de Maó (fueloil) per gas
natural abans de 2020.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a, d’acord amb el Govern de les Illes Balears, impulsar les
mesures necessàries per tal que Menorca, conformement amb
els acords de París, assoleixi l’objectiu d’emissions zero l’any
2050.

A la seu del Parlament, 21 de novembre de 2017
La secretària de la comissió
Sílvia Limones i Costa
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de
novembre de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 10996/17, relativa a la reducció de
l'abocament d'aigües depurades a través d'emissaris submarins
a la badia d'Alcúdia, amb l'esmena RGE núm. 15130/17, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la possibilitat de l'ampliació de qualsevol de
les dues depuradores existents (Santa Margalida i Son Serra de
Marina) en un radi de set quilòmetres de Can Picafort per
tractar les aigües residuals de Can Picafort possibilitant així la
reutilització de les aigües tractades i cercar totes les alternatives
possibles (reg, recàrrega d’aqüífers, etc.) per evitar l'abocament
d'aigües residuals tractades o sense tractar a la Badia d'Alcúdia.

A la seu del Parlament, 21 de novembre de 2017
La secretària de la comissió
Sílvia Limones i Costa
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de novembre de 2017, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7877/17,
relativa a millora de les condicions per al desenvolupament
dels oficis artesans, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que es facin les modificacions necessàries perquè els
treballadors autònoms que exerceixen oficis artesans i mestres
artesans puguin tenir una cotització a la Seguretat Social
semblant als de venda ambulant per poder realitzar activitats no
sols de producció, sinó també de venda durant la temporada
turística. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a modificar el tractament fiscal d’aquests treballadors
artesans autònoms perquè es redueixi la quota mensual de
l’autònom de forma que estiguin assimilats a la quota de venda
ambulant en mercadets tradicionals o turístics amb horari
inferior a les 8 hores diàries (CNAE 4799).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els contactes i la coordinació necessària amb
els consells insulars per tal de redactar una proposta
d’actualització de la legislació i la reglamentació sobre
artesania i les condicions de desenvolupament de l’activitat
productora artesana a les Illes Balears. I, si cal, actualitzar la
Llei 1/1985 i el seu desenvolupament reglamentari per dotar
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aquesta activitat econòmica de les eines necessàries per seguir
desenvolupant-se dins del marc econòmic actual.

A la seu del Parlament, 21 de novembre de 2017
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiro

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre de 2017,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
9338/17, relativa a augment de les ajudes a centres d'educació
infantil, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer una aposta real per la conciliació familiar i per l’educació
infantil i a reiniciar les aportacions a les comunitats autònomes
per ajudar a desenvolupar places d’Educació Infantil de 0 a 3
anys.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a consignar una partida suficient als Pressuposts Generals de
l’Estat de 2018 per poder iniciar un programa específic
d’ajudes a la creació i la consolidació de places d’Educació
Infantil de 0 a 3 anys.

A la seu del Parlament, 21 de novembre de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Sara Ramón i Roselló
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre de 2017,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
9560/17, relativa a refrigeració i eficiència energètica als
centres docents, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear:

1. A establir, en els casos en què no existeixi climatització i
ventilació adequades, quines mesures són les més recomanades,
prioritzant les més sostenibles però sense excloure de les
mesures possibles la instalAlació d’aires condicionats, amb la
finalitat que l’activitat educativa pugui desenvolupar-se amb el
mínim de garanties ambientals que exigeix la normativa
laboral. S’establirà, a més, un pla d’actuació plurianual on es
prioritzin amb caràcter d’urgència aquells centres educatius en

els quals s’hagi posat de manifest que la falta de climatització
ha ocasionat situacions insostenibles.

2. A garantir que totes les actuacions en matèria
d’infraestructures educatives, ja siguin de nova construcció, ja
siguin de rehabilitació, compleixin de manera efectiva la
normativa estatal i europea sobre eficiència energètica en
edificis públics; i a garantir el compliment de la normativa
sobre climatització en aules, zona d’administració, etc., que
permeti les condicions òptimes per a la realització de la tasca
educativa.

A la seu del Parlament, 21 de novembre de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Sara Ramón i Roselló
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de novembre
de 2017, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
10406/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi
d'ubicació de la central tèrmica de Gesa-Endesa de Maó, amb
el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 4, vots en
contra 8 i abstencions 0.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre de 2017,
rebutjà els Punts 1, 2, 3 i 5 a 7 de la Proposició no de llei RGE
núm. 9560/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
refrigeració i eficiència energètica als centres docents, amb el
resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra
6 i abstencions 0.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la directora/gerent de l'Agència

Tributària de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, sobre l'informe de funcionament
de l'ATIB corresponent a l'any 2016 (RGE núm. 12402/17).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de novembre de 2017, tengué
lloc la compareixença de la directora/gerent de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, qui, acompanyada de la
secretària general, del responsable de Comunicació i de
l'assessor parlamentari de la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques, del tècnic tributari de l'ATIB, del
cap de servei d'Auditoria i d'Inspecció de Serveis i de
l'administrador tributari, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Informe de funcionament de l'Agència Tributària de les

Illes Balears corresponent a l'any 2016 (RGE núm.
8493/17).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de novembre de 2017, procedí
a debatre l'escrit esmentat.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença dels representants de la

Plataforma Illes per un Pacte i del Consell Escolar de les
Illes Balears.

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre de 2017,
aprovà per unanimitat recaptar la compareixença dels
representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del Consell
Escolar de les Illes Balears que designin les esmentades
entitats, davant aquesta comissió.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Ajornament del debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 8427/17.

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 de novembre de 2017, acordà d'ajornar la
proposició no de llei esmentada, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a contractació per a les
petites i mitjanes empreses, a petició d'aquest grup
parlamentari.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de novembre de 2017, admet a tràmit les mocions
següents.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 15363/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb l'ens
públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 10825/17.

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.
10825/17, relativa a política general del Govern en relació amb
l'ens públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears,
la moció següent.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que sol·liciti a la Direcció de l'Advocacia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears l'elaboració, en un
termini de tres mesos, d'un informe sobre la viabilitat de
subrogar el personal de les contractes a l'entitat pública
empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears,
atès el que disposa la Llei de pressuposts generals de l'Estat.

Palma, a 21 de novembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de novembre de 2017, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 15437/17, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a hospital de mitja i llarga estada a la comarca de
Manacor.

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.

Quins plans té la Conselleria de Salut de fer un hospital de
mitja i llarga estada a la comarca de Manacor?

Palma, a 27 de novembre de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

B)
RGE núm. 15438/17, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a
l'habitatge.

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

Considera que la política del seu govern ha propiciat un
millor accés a l'habitatge?

Palma, a 27 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 29 de novembre de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
RGE núm. 16483/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oficina de l'IBAVI
a Formentera.

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.

Pensen que l'oficina de l'IBAVI a Formentera compta amb
la cobertura de personal adient per desplegar tota la cartera de
serveis que li són propis?

Palma, a 28 de novembre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 16529/17, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
estudis encarregats per l'administració.

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.

Pensa el Govern fer públics i de lliure accés tots els estudis
que aquest govern i els anteriors han finançat amb doblers
públics?

Palma, a 28 de novembre de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

E)
RGE núm. 16532/17, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a deute històric.

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

Quines passes ha fet el Govern de les Illes Balears per
reclamar el deute històric de les Illes Balears amb el Govern
central?

Palma, a 29 de novembre de 2017
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
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F)
RGE núm. 16533/17, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a centres de salut.

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.

Els centres de salut són més que simples ambulatoris,
desenvolupen totes les seves funcions?

Palma, a 29 de novembre de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

G)
RGE núm. 16534/17, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a conveni amb la patronal farmacèutica.

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.

Acceptarà el Govern de les Illes Balears signar el conveni
amb la patronal farmacèutica a canvi de mantenir l'accés al
Fons de Liquiditat Autonòmic?

Palma, a 29 de novembre de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

H)
RGE núm. 16535/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
coneixement del nou hostatge per a malalts i familiars a Son
Espases per part d'associacions.

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.

Creu el Govern que les associacions de malalts de Menorca,
Eivissa i Formentera han de conèixer de primera mà el nou
hostatge per a malalts i familiars de Son Espases?

Palma, a 28 de novembre de 2017
El diputat
Nel Martí i Llufriu

I)
RGE núm. 16537/17, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per 
Illes Balears, relativa a decret dels serveis assistencials de
guarda d'infants.

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

Pensa el Govern fer una línia d'escoletes de primera i una
altra de segona categoria?

Palma, a 28 de novembre de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

J)
RGE núm. 16538/17, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Pla director sectorial de mobilitat.

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.

Quan pensa el Govern tenir enllestit el Pla director sectorial
de mobilitat?

Palma, a 28 de novembre de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

K)
RGE núm. 16540/17, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per
a estudis universitaris fora de les Illes Balears.

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

Considera el Govern adequat el sistema de repartiment de
les ajudes per a estudis universitaris fora de les Illes Balears?

Palma, a 28 de novembre de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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L)
RGE núm. 16541/17, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residència d'estudiants al Palau de Marivent.

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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
proposta de MÉS per Menorca de convertir el Palau de
Marivent en una residència d'estudiants?

Palma, a 28 de novembre de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

M)
RGE núm. 16542/17, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mal
estat del col·legi Santa Isabel de Palma.

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.

Com valora el conseller d'Educació el mal estat en què es
troba el col·legi santa Isabel de Palma a aquestes alçades del
curs?

Palma, a 28 de novembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 16543/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures del Pla
contra la prostitució.

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

Quines mesures contemplarà el Pla contra la prostitució
encarregat a l'IBDona per combatre la publicitat amb
continguts sexuals als mitjans de comunicació?

Palma, a 28 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

O)
RGE núm. 16544/17, de la diputada Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
itinerari vital unificat.

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 gestions s'han realitzat per avançar en la creació
d'un itinerari vital unificat per a persones amb discapacitat?

Palma, a 28 de novembre de 2017
La diputada
Sandra fernández i Herranz

P)
RGE núm. 16545/17, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
objectivitat i imparcialitat d'IB3.

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

Creu la Sra. Consellera de Cultura, Participació i Esports
que IB3 és una radiotelevisió pública, neutral, objectiva i
imparcial?

Palma, a 28 de novembre de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

Q)
RGE núm. 16546/17, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fuita de
metges i professionals sanitaris de les Illes Balears.

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

Sra. Presidenta, considera que la fuita de metges i
professionals sanitaris és bona per a la sanitat pública de les
Illes Balears?

Palma, a 28 de novembre de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de novembre de 2017, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 15341/17, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers
de moda i alimentació i la seva ubicació a Inca, davant la
Comissió d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.

L'Ajuntament d’Inca en sessió plenària celebrada el 21 de
novembre de 2017 va aprovar per unanimitat una moció
presentada pel Grup Municipal d’El Pi per instar el Govern de
les Illes Balears a impulsar el procés de clusterització dels
sectors industrials de la moda i de l’alimentació, i que ambdós
tinguin la seva seu a Inca, concretament al Centre Bit de la
localitat.

El propòsit dels clústers és millorar la competitivitat de les
empreses reforçant-ne l’estratègia i les condicions de l’entorn
on competeixen. Els beneficis que reporten per a les
organitzacions empresarials són nombrosos: des del
desenvolupament del coneixement sobre el negoci
(competència, cadena de valor, etc.) fins a l’intercanvi
d’informació estratègica entre els membres del clúster, passant
per la capacitat d’innovació en el model de negoci i pel disseny
d’una estratègia agrupada d’internacionalització. En conjunt,
assolir uns avantatges competitius essencials que ens
diferenciïn en els mercats globals i locals.

Per la seva tradició industrial, per la seva situació
geogràfica dins l’illa de Mallorca i per la importància
econòmica d’aquests dos sectors (en el clúster de la moda
suposa el 55,92% en facturació i en el d’alimentació compta
amb importants empreses i és capital de la comarca del
Raiguer, amb important presència de sector primari i
produccions amb segells de qualitat), Inca reuneix les millors
condicions per instal·lar la seu d’aquests dos clústers
industrials, el que permetria, a més, la reactivació econòmica
de tota la comarca del Raiguer.

Quant a l’edifici per instal·lar-los, la seva ubicació al Centre
Bit d’Inca permetria donar un autèntic protagonisme a aquestes
instal·lacions i utilitzar-les per al seu vertader objectiu: donar
suport i oferir tot un ventall de serveis al teixit empresarial i per
als emprenedors.

Per això, El Pi- Proposta per les Illes Balears presenta la
següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el procés de clusterització dels sectors
industrials del sistema productiu balear i concretament els
clústers de la moda i de l’alimentació.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que realitzi els treballs de manteniment necessaris
per recuperar el Centre Bit d'Inca i, una vegada fetes les
reparacions necessàries, instal·lar les seus dels clústers
industrials de la moda i de l’alimentació.

Palma, a 22 de novembre de 2017
El portaveu
Jaume Font i Barceló

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 17341/16 i 17411/16,
17352/16 i 17422/16 presentades per la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de
l'ens públic Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI) i de l'ens públic Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) durant els anys 2015 i 2016.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 11839/17, presentada per la
diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a usuaris de l'Aerotib.

S’adjunta la documentació sol·licitada.

Palma, 16 de novembre de 2017 
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat 
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 12436/17, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pediatres, IV.

Dades a 25/10/17 (no inclou residents)

Fte. Acumulat sense reducció de jornada 2015 (de gener a
desembre)
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=82
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-080.pdf#page=94
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-112.pdf#page=42
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Fte. Acumulat sense reducció de jornada 2017 (de gener a
setembre)

Facultatiu especialista d’àrea pediàtrica: 
2015  2017

Eventuals 34,15 23,14
Interins 24,16 36,63

Pediatres atenció primària: 
2015  2017

Eventuals 28,78 36,58
Interins 50,15 53,04

Palma, 7 de novembre de 2017 
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 12529/17 a 12532/17,
presentades per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a prevenció
d'incendis i neteja de boscos a Eivissa, a Formentera, a
Mallorca i a Menorca.

Ateses les característiques de les respostes, les podeu
consultar en els enllaços següents: 12529, 12530, 12531,
12532.

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 12664/17 a 12696/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb diversos ajuntaments de les Illes
Balears a 1 d'octubre de 2017.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 12764/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ascensors de Son Llàtzer (3).

Durant el mes de setembre s’ha estat treballant en els
ascensors de l’Hospital núm. 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. El temps d’aturada (de mitjana) ha estat de 3 dies.

Palma, 7 de novembre de 2017 
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 13250/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a incendi a Cabrera.

L’incendi originat a Cabrera ha estat el dia 27 de setembre.
L’incendi va afectar 0,02 ha arbrades. No va tenir cap
conseqüència significativa des del punt de vista ambiental,
excepte la mobilització dels mitjans d’extinció segons els
protocols habituals.

Palma, 22 de novembre de 2017 
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 13260/17 a 13264/17,
presentades per la diputada María Montserrat Seijas i
Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a Hospital
Psiquiàtric (1 a 5).

Altes 

U. Subaguts
Any 2017; gener 7, febrer 4, març 8, abril 14, maig 5, juny 8,
juliol 4, agost 13, setembre 8, octubre, novembre i desembre -.
Any 2016; gener, febrer, març -, abril 6, maig 10, juny 4, juliol
5, agost 5, setembre 8, octubre 7, novembre 10, desembre 3.

Ume Lluerna 
Any 2017; gener 1, febrer 2, març 2, abril 2, maig -, juny -,
juliol 1, agost 1, setembre 2, octubre a desembre -.
Any 2016; gener a març -, abril 3, maig 1, juny 2, juliol 1, agost
1, setembre 3, octubre 3, novembre 4, desembre 1.

Ume Galatzó
Any 2017; gener, febrer i març -, abril 1, maig -, juny 2, juliol,
agost i setembre -, octubre 2, novembre i desembre -.
Any 2016; gener, febrer, març -, abril 1, maig -, juny 2, juliol,
agost i setembre -, octubre 2, novembre i desembre -.

Ule Alfàbia 
Any 2017; gener -, febrer 1, març i abril -, maig 1, juny i juliol
-, agost 2, de setembre a desembre -.
Any 2016; gener a març -, abril 2, maig 1, juny a desembre -.;

U. Psicogeriàtrica
Any 2017; gener 2, febrer 10, març -, abril 3, maig 2, juny 9,
juliol 2, agost 3, setembre 1, octubre, novembre i desembre -.
Any 2016; gener a març -, abril 1, maig 2, juny 1, juliol 1, agost
1, setembre 1, octubre 1, novembre 1, desembre -.

Reingressos:

U. Subaguts
Any 2017; gener 2, febrer 2, març -, abril 1, maig, 2, juny a
novembre -.
Any 2016; gener a juliol -, agost 2, setembre -, octubre 1,
novembre 1.
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Ume Lluerna
Any 2017; gener a  març -, abril 1, maig a novembre -.

U. Psicogeriàtrica
Any 2017; gener 1, febrer a abril -, maig 1, juny a agost -,
setembre 1, octubre i novembre -.

Palma, 7 de novembre de 2017 
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 13265/17, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Hospital Psiquiàtric, 6.

61.

Palma, 7 de novembre de 2017 
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 13266/17, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a salut mental.

La proposició no de llei aprovada no insta a la
reestructuració de serveis. Tot i així des de la Conselleria de
Salut s’ha avançat molt per tal de millorar la salut mental en
general i la situació actual del número de suïcidis a les Illes
Balears en particular. La primera acció realitzada ha estat
incloure dins de la primera línia estratègica del Pla de salut
mental de les Illes Balears sobre “promoció, prevenció i lluita
contra l’estigma” dins del punt B de “prevenció de la malaltia
mental” al seu tercer apartat “Pla de prevenció del suïcidi”.

El pla es divideix en diferents fases:
• La primera fase és la creació d’un observatori del suïcidi.
• La segona fase és la d’implementar mesures preventives del

suïcidi i de les conductes suïcides.
• La tercera fase és el desenvolupar programes formatius,

reduir l’accés a mitjans letals, fomentar l’adequat abordatge
per part dels mitjans de comunicació de les notícies
relacionades amb el suïcidi i fomentar la investigació sobre
la conducta suïcida.

Palma, 7 de novembre de 2017 
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 13588/17, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a treballadors del Govern de les Illes Balears a l'illa
de Formentera.

El nombre de treballadors (personal sanitari i personal de
gestió) que exerceixen la seva tasca professional a l’Hospital de
Formentera és:

Atenció primària 32
Especialitzada 99
Total general 131

Palma, 7 de novembre de 2017 
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 13622/17 a 13629/17,
presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a recursos i mitjans
sanitaris a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca
( I i II).

L’ús dels diferents recursos sanitaris i els mitjans
disponibles a l’illa d’Eivissa, s’estableixen en base als principis
d’eficiència, equitat i benestar social, a l’igual que a la resta de
les illes de la nostra comunitat.

Palma, 7 de novembre de 2017 
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 13830/17 a 13834/17,
presentades pel diputat Vicent serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a brot de legionella a
Palmanova (1 a 5).

Encara els estat investigant. Fins avui s’han pres 74 mostres
en diferents indrets. Sospitam d’una font d’infecció
comunitària, és a dir, externa als hotels, pels casos en turistes.
Pel cas de la treballadora, hem identificat legionel·la patògena
a l’hotel on treballava.

A data d’avui, 7 de novembre, hi ha 26 afectats, 25 turistes
i una treballadora d’un hotel.

Els tècnics de Salut Pública, han seguit tots els protocols
establerts. S’han inspeccionat tots els hotels on hi ha hagut
casos. Un d’ells es va tancar. S’han identificat totes les
possibles fonts d’infecció comunitàries (fonts ornamentals, regs
per aspersió, dutxes de les platges, brolladors de piscines, etc),
que s’han mostrejat i tancat.
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En els establiments on hi ha hagut casos i en les altres
instal·lacions, la situació no és homogènia: alguns complien
amb la normativa i altres no. Per això, de forma preventiva
s’han tancat totes les instal·lacions comunitàries.

Palma, 21 de novembre de 2017 
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 13851/17 i 13852/17,
presentades per la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a llicències i a
llicències d'ampliació de grans establiments comercials.

Actualment a la Direcció General de Comerç i Empresa no
hi ha cap llicència de gran establiment comercial en tramitació,
ni cap llicència d’ampliació de gran establiment comercial en
tramitació.

Palma, 13 de novembre de 2017 
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 13853/17, presentada per la
diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dinamització del petit
comerç.

En l’actualitat la Direcció General de Comerç i Empresa té
exhaurit el pressupost de despesa per a les subvencions, atès
que és final d’any.

Palma, 13 de novembre de 2017 
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 13857/17 a 13884/17,
presentades per la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a recaptació en
aplicació de l'impost sobre estades turístiques de juny a
setembre a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

La liquidació de l’impost turístic relativa als habitatges
turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització
d’estades turístiques i habitatges objecte de comercialització
turística per cada una de les illes per 2016, es va realitzar entre
els mesos de maig i juny de 2017 i la recaptació fou la següent:

Illa Total
Sense identificar 309,80
Eivissa 175.858,65
Formentera 78.840,40
Mallorca 1.282.066,80
Menorca 254.343,85

Total 1.791.419,50

Palma, 2 de novembre de 2017 
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 13885/17 a 13920/17,
presentades per la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a recaptació en
aplicació de l'impost sobre estades turístiques de gener a
setembre a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

La liquidació de l’impost turístic relativa als habitatges
turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització
d’estades turístiques i habitatges objecte de comercialització
turística per cada una de les illes per 2017 es realitzarà els
mesos de maig i juny de 2018 i, per tant, actualment no tenim
les dades de recaptació.
 

Palma, 2 de novembre de 2017 
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 13932/17 a 13936/17,
presentades per la diputada Olga Ballester i Nebot, del
Grup Parlamentari Mixt, relatives a inspecció educativa 1
a 5.

Actualment hi ha 25 places d’inspecció educativa cobertes.
D’aquestes 25 places d’inspecció educativa cobertes, 19 estan
cobertes per inspectors funcionaris i 6 per inspectors
accidentals.
 

Adjunt remetem més informació.

Palma, 15 de novembre de 2017 
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà

Ordre de Publicació
S)

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

A continuació es desglossen les nòmines mensuals de renda
social garantida dins 2017, amb la quantia total gastada.

Gener 339.395,24
Febrer 355.992,55
Març 382.845,87
Abril 430.371,05
Maig 468,714,23
Juny 597.401,69
Juliol 647.724,49
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Agost 762.441,42
Setembre 846.394,68
Octubre 955.897,14
Total       5.787.178,36

 Palma, 8 de novembre de 2017 
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 14020/17, presentada per la
diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acord amb el Consell Insular d'Eivissa
respecte del traspàs de competències de la gestió de
residències i centres de dia.

El primer que cal aclarir, és que no es tracta d’un traspàs de
competències, sinó d’una ampliació de mitjans. Ara com a ara,
no hi ha cap acord al respecte.

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 14021/17, presentada per la
diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cost de les residències públiques de
dependència i els centres de dia ubicats a Eivissa.

Relació de  cost de residències i centres de dia ubicats a
Eivissa.

Centres de dia 
Centre de dia de discapacitats psíquics 
Can Raspalls 653.873€
Centre de dia de salut mental Can Raspalls 240.570€
Centre de dia Can Blai 327.495€
Centre de dia Sa Serra 325.060€

Residències
Residència Can Raspalls 3.361.362€
Residència Can Blai 3.986,659€
Residència Sa Serra 3.534.177€

Altres
Habitatges tutelats Can Raspalls 298.404€
Total 12.727.599€

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 15326/17, de tres diputats del Grup

Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del nou director de l'Agència de Turisme de
les Illes Balears (ATB), sobre el programa i les actuacions
que pensa desenvolupar durant el seu mandat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2017, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Turisme recapti la compareixença
del nou director de l'Agència de Turisme de les Illes Balears,
per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 15315/17 i 15317/17. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 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 per les
diputades Misericòrdia Sugrañes i Barenys i Margarita Prohens
i Rigo, ambdues del Grup Parlamentari Popular, relatives a
retirada de les 8.000 tones de fangs contaminants de l'antiga
depuradora de Ferreries i a creació d'escoletes low cost,
incloses a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 28 de
novembre de 2017, per les preguntes RGE núm. 15437/17 i
15438/17, relatives a hospital de mitja i llarga estada a la
comarca de Manacor i a accés a l'habitatge, respectivament.

Palma, a 29 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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