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I) RGE núm. 1485/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora tecnològica.
7186

J) RGE núm. 1486/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a selecció de
projectes. 7186

K) RGE núm. 1491/18, del diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a equips tecnològics.
7186

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 1285/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per millorar l'accés a l'habitatge a les Illes Balears.
7187
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B) RGE núm. 1332/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació salarial de les diferents forces i cossos de Seguretat
de l'estat amb la resta de cossos policials. 7187

C) RGE núm. 1350/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a equiparació salarial de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb
les policies autonòmiques. 7188

D) RGE núm. 1498/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte d'adequació i pla d'usos del Centre Joan Crespí.
7189

E) RGE núm. 1524/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la quota basca. 7189

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1306/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa TEI (tutoria entre iguals), davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. 7191

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1501/18, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del president
del Consell Econòmic i Social, sobre el pla d'actuació per a 2018. 7192

B) RGE núm. 1277/18, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la vicepresidenta del Govern i
consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de l'acció de govern  que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat. 7192

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 10838/17 a
10909/17. 7192

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 674/18. 7192

C) Tramitació per urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 4319/17. 7192

D) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1321/18 i 1314/18. 7193

4. INFORMACIONS

A) Substitució de membre a la Ponència de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per tal de suprimir l'aforament.  
7193

B) Composició de la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute del Parlament de les Illes Balears. 7193
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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 6

de febrer de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 11437/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a coneixement i
supervisió de la idoneïtat dels continguts utilitzats en els
centres escolars de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 14 de febrer de 2018
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 6
de febrer de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 1025/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a indemnitzacions per la llei d'urbanisme, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

B) RGE núm. 1038/18, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport
públic a les Illes Balears, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

C) RGE núm. 1039/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de decret de
regulació de les guarderies, que contestà la consellera de
Serveis Socials i Cooperació.

D) RGE núm. 1040/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de recursos
públics per premiar els que actuen contra l'estat de dret, que
contestà la consellera de Cultura, Participació i Esports.

E) RGE núm. 1042/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la
imposició del català a la sanitat, que contestà la consellera de
Salut.

F) RGE núm. 1044/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a zonificació del  lloguer

turístic proposada pels consells insulars, que contestà la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.

G) RGE núm. 1046/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ràtios a
educació infantil, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.

H) RGE núm. 1047/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a gestió de la
convocatòria d'ajuts a les associacions i federacions de pares i
mares, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

I) RGE núm. 1043/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de personal
sanitari durant les festes de Nadal, que contestà la consellera de
Salut.

J) RGE núm. 1034/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a cas hepatitis
A, que contestà la consellera de Salut.

K) RGE núm. 1041/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades en
relació amb el brot d'hepatitis A que ha afectat recentment
diverses persones a Palma, que contestà la consellera de Salut.

L) RGE núm. 1024/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a accions contra l'ocupació d'habitatges, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

M) RGE núm. 1017/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret de català de l'Ibsalut,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 1033/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a expedient
de regulació d'ocupació, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

O) RGE núm. 1045/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret del
català a la sanitat pública, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 14 de febrer de 2018
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 6

de febrer de 2018, rebutjà l'Esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 15620/17, del Grup Parlamentari Popular al
Projecte de llei RGE núm 10218/17, de l'habitatge de les Illes
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Balears, amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a favor
22, vots en contra 32 i abstencions 2.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer de 2018, rebutjà la Moció RGE núm. 17000/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb els ingressos tributaris i l'endeutament,
amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en contra 32

i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 56, vots a favor 22, vots en contra 34

i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en contra 30

i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra 36

i abstencions 0.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial

contra el càncer, 4 de febrer de 2018.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de febrer de 2018, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

Declaració institucional amb motiu del 
Dia Mundial contra el càncer

4 de febrer de 2018

El càncer és la segona causa mortal del món: 9 milions de
morts el 2015.  A Espanya, és la primera causa de mort en
homes (65.000) i la segona en dones (41.000). A Mallorca és
la segona causa de mortalitat, després de les malalties
cardiovasculars: el 2012 van morir 657 dones per càncer i
1.042 homes.

És per tant evident que el càncer és un problema de salut
molt important. Sempre tenint com a referència d'obligat
compliment les recomanacions incloses en el Codi Europeu
contra el Càncer, subratllem algunes actuacions preferents:

En prevenció:
El 40% dels càncers es poden evitar amb estils de vida

saludables: alimentació adequada i exercici físic per corregir la
tendència a l'obesitat, evitar o eliminar hàbits tòxics (tabac i
abús d'alcohol), adequada cultura del sol. L'educació des de la
infància en aquestes actituds és fonamental.

El diagnòstic precoç dels càncers de mama femenina,
còlon-recte i coll d'úter és altament eficaç i eficient. Participar
en els programes en aplicació a la comunitat autònoma és
extremadament recomanable i ha de ser promogut.

En diagnòstic i tractament: 
Els procediments diagnosticoterapèutics disponibles a la

comunitat autònoma són d'alta qualitat. Fer-los accessibles
sense demores ni esperes a tots els ciutadans és  tasca 
inexcusable. L'equitat ha de ser incentivada.

S'ha de garantir l'accés a les Unitats de Cures Pal·liatives.
Les accions educatives sobre les seves funcions i
característiques han de ser abordades, tant en la població
general com sanitària.

Que tots els malalts de càncer i les seves famílies comptin
amb el suport social i psicològic que necessitin forma part
indispensable del procés d'atenció oncològic. Perquè tot això
sigui possible i millorable, donar el suport necessari i continuat
a la investigació és una condició ineludible. Si no investiguem
no millorarem i si no millorem el càncer continuarà en la
primera línia de les amenaces contra la nostra salut.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Ajornament del debat de la Moció RGE núm. 17139/17.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de febrer de 2018, es va aprovar per assentiment una
modificació de l'ordre del dia en el sentit d'ajornar el debat i la
votació de la moció esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb el model turístic, per a la propera sessió plenària.

Palma, a 6 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9557/17, contra el terrorisme fonamentalista, amb
l'esmena RGE núm. 1308/18, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig més
rotund al terrorisme fonamentalista, que recentment ha atemptat
a la ciutat de Barcelona, i manifesta la seva profunda solidaritat
amb les seves víctimes i el poble de Catalunya, així com amb
les víctimes i pobles afectats per aquesta xacra.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les diverses
administracions públiques i els distints poders de l’Estat, a
adoptar totes les accions legals per tal de lluitar
coordinadament contra el terrorisme fonamentalista. També els
insta que excloguin qualsevol tipus de relació amb països que
financin i col·laborin amb el terrorisme fonamentalista, sempre
que l’esmentada col·laboració sigui acreditada per les
organitzacions internacionals competents.

A la seu del Parlament, 13 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
La presidenta de la comissió
María José Camps i Orfila

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9559/17, relativa a actualització dels complements
d'indemnització per residència i implantació de compensació
econòmica de suport a la mobilitat geogràfica per als empleats
públics estatals de les Illes Balears, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que procedeixi a: 

1. Igualar el càlcul dels triennis dels empleats públics estatals
de les Illes Balears als dels empleats públics estatals de Ceuta
i Melilla.

2. Igualar els imports del complement d’indemnització per
residència dels empleats públics estatals de les Illes Balears als
dels empleats públics estatals de Ceuta i Melilla.

3. Establir els criteris objectius que determinin les quanties del
complement d’indemnització per residència per als empleats
públics estatals.

A la seu del Parlament, 13 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
La presidenta de la comissió
María José Camps i Orfila

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de febrer de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8427/17,
relativa a contractació per a les petites i mitjanes empreses, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars a planificar les grans obres
públiques per lots que tot garantint la lliure concurrència i la
publicitat permeti optar a les petites i mitjanes empreses en
aquesta contractació i permeti que s’hi puguin presentar una
pluralitat més gran d’empreses.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars que en els plecs de la
contractació pública introdueixin clàusules que penalitzin el
pagament endarrerit per l’empresa adjudicatària de factures als
subcontractistes que intervenen a l’obra.

A la seu del Parlament, 13 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 8 de febrer de 2018, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 17051/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a implantació del sistema de xecs de formació per a
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persones aturades, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots
a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 1.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixences sobre la matèria pròpia  de la Ponència

per a l'estudi del document lliurat al Parlament pel Consell
escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
"Illes per un Pacte Educatiu", davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, tengueren lloc les compareixences de les
persones següents, per tal d'exposar la seva visió i les seves
opinions sobre la matèria esmentada a l'enunciat:

Dia 24 de gener de 2018
• Sra. Ana López Moreno, directora del CEIP Son Serra, i Sr.

Ismael Alonso Sánchez, secretari general de la Unió
Sindical Obrera (USO).

• Sra. Marta Escoda Trobat, directora de l'Institut per a la
Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit), i Sr. Joan
Romera Martínez, director del CEIP Bendinat.

• Sr. Jaume Guiscafré i Danús, director del Departament de
Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de
les Illes Balears.

Dia 25 de gener de 2018
• Sr. Francesc Fiol Amengual, exconseller d'Educació i

Cultura, i Sr. Bernat Sureda i García, catedràtic de Teoria
i Història de l'Educació de la Universitat de les Illes
Balears.

• Sr. Guillem Lladó Valdivieso, secretari d'organització de
l'Associació de Centres d'Ensenyament de les Illes Balears,
i Sr. Antoni Sacarés Mas, secretari general de la Federació
de Sindicats Independents d'Ensenyament.

• Sra. Ana María Costa Guasch, regidora d'Educació de
l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu, en representació de
la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

Dia 31 de gener de 2018
• Sr. Bartomeu Rotger Amengual, exconseller d'Educació i

Cultura, i Sr. Miquel Sbert Garau.
• Sr. Gabriel Caldentey Ramos, representant del Sindicat de

Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes
Balears, i Sra. Maria Alarcón Bigas, representant del
sindicat Unió General de Treballadors de les Illes Balears.

• Sr. Josep Lluís Oliver Torelló, professor titular de la
Universitat de les Illes Balears.

• Sra. Francisca Picornell Darder, representant de la
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, i Sra.
Gemma Cardona Soley, presidenta de l'Escola Catòlica de
les Illes Balears.

Dia 1 de febrer de 2018
• Sr. Antonio Baos i Relucio, representant del sindicat

Comissions Obreres, i Sr. Miquel Ángel Santos Nebot,
representant del sindicat Alternativa Docent.

• Sr. Damià Pons i Pons, exconseller d'Educació i Cultura, i
Sr. Jordi Llabrés Palmer, expresident del Consell Escola de
les Illes Balears.

• Sr. Vicenç Martorell i Palou, responsable autonòmic del
Policia Tutor, i Germana Nuria Calvera Navarro, directora
del centre concertat Madre Alberta, ponent experta en
plurilingüisme.

• Sr. Jaume Sastre, representant del sindicat Unió Obrera
Balear (UOB), i Sr. Antoni Riera, representant del sindicat
ANPE.

Palma, a 7 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de recaptar les compareixences previstes al Pla

de treball de la Ponència per a l'estudi del document lliurat
a aquest parlament pel Consell escolar de les Illes Balears
i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte
Educatiu".

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 24 de gener
de 2018, aprovà per assentiment l'acord de recaptar la presència
de diverses persones treballadores i empresàries del món
educatiu, expertes i polítiques relacionades amb el tema de la
ponència esmentada a l'enunciat.

Palma, a 31 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de febrer de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó



BOPIB núm. 130 -  16 de febrer de 2018 7171

A)
RGE núm. 1413/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de
transport públic.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general d'aquest en matèria de transport públic.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de febrer de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 1337/18, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a usuaris Aerotib A11 Peguera-Magalluf-Aeroport.

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

Quin ha estat el nombre d'usuaris registrats per mesos a la
línia Aerotib A11 Peguera-Magalluf-Aeroport des de la seva
obertura? Quina ha estat la seva segmentació?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

B)
RGE núm. 1338/18, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a usuaris Aerotib A32 Can Picafort-Platja de
Muro/Alcúdia-Aeroport.

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

Quin ha estat el nombre d'usuaris registrats per mesos a la
línia Aerotib A32 Can Picafort-Platja de Muro-Alcúdia-
Aeroport des de la seva obertura? Quina ha estat la seva
segmentació?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

C)
RGE núm. 1339/18, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a usuaris Aerotib A42 Cala Bona-Cala Millor-Aeroport.

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

Quin ha estat el nombre d'usuaris registrats per mesos a la
línia Aerotib A42 Cala Bona-Cala Millor-Aeroport des de la
seva obertura? Quina ha estat la seva segmentació?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

D)
RGE núm. 1340/18, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a usuaris Aerotib A51 Campos-Aeroport.

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

Quin ha estat el nombre d'usuaris registrats per mesos a la
línia Aerotib A51 Campos-Aeroport des de la seva obertura?
Quina ha estat la seva segmentació?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

E)
RGE núm. 1401/18, de la diputada Joana Aina

Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

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

Quines són les infraestructures fetes i/o previstes a l'actual
legislatura i a l'anterior, ja siguin ampliacions, millores o noves
instal·lacions de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme,
i les entitats dependents d'aquestes amb indicació del
pressupost previst i/o executat?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
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F)
RGE núm. 1402/18, de la diputada Joana Aina

Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la
Conselleria de Presidència.

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

Quines són les infraestructures fetes i/o previstes a l'actual
legislatura i a l'anterior, ja siguin ampliacions, millores o noves
instal·lacions de la Conselleria de Presidència, i les entitats
dependents d'aquestes amb indicació del pressupost previst i/o
executat?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell

G)
RGE núm. 1403/18, de la diputada Joana Aina

Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.

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

Quines són les infraestructures fetes i/o previstes a l'actual
legislatura i a l'anterior, ja siguin ampliacions, millores o noves
instal·lacions de la Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques, i les entitats dependents d'aquestes amb indicació
del pressupost previst i/o executat?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell

H)
RGE núm. 1404/18, de la diputada Joana Aina

Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la
Conselleria d'Educació i Universitat.

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

Quines són les infraestructures fetes i/o previstes a l'actual
legislatura i a l'anterior, ja siguin ampliacions, millores o noves
instal·lacions de la Conselleria  d'Educació i Universitat, i les
entitats dependents d'aquestes amb indicació del pressupost
previst i/o executat?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell

I)
RGE núm. 1405/18, de la diputada Joana Aina

Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

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

Quines són les infraestructures fetes i/o previstes a l'actual
legislatura i a l'anterior, ja siguin ampliacions, millores o noves
instal·lacions de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,
i les entitats dependents d'aquestes amb indicació del
pressupost previst i/o executat?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell

J)
RGE núm. 1406/18, de la diputada Joana Aina

Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la
Conselleria de Salut.

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

Quines són les infraestructures fetes i/o previstes a l'actual
legislatura i a l'anterior, ja siguin ampliacions, millores o noves
instal·lacions de la Conselleria de Salut, i les entitats
dependents d'aquestes amb indicació del pressupost previst i/o
executat?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell

K)
RGE núm. 1407/18, de la diputada Joana Aina

Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

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

Quines són les infraestructures fetes i/o previstes a l'actual
legislatura i a l'anterior, ja siguin ampliacions, millores o noves
instal·lacions de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria,
i les entitats dependents d'aquestes amb indicació del
pressupost previst i/o executat?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
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L)
RGE núm. 1408/18, de la diputada Joana Aina

Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

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

Quines són les infraestructures fetes i/o previstes a l'actual
legislatura i a l'anterior, ja siguin ampliacions, millores o noves
instal·lacions de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca, i les entitats dependents d'aquestes amb indicació del
pressupost previst i/o executat?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell

M)
RGE núm. 1409/18, de la diputada Joana Aina

Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

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

Quines són les infraestructures fetes i/o previstes a l'actual
legislatura i a l'anterior, ja siguin ampliacions, millores o noves
instal·lacions de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat,
i les entitats dependents d'aquestes amb indicació del
pressupost previst i/o executat?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell

N)
RGE núm. 1410/18, de la diputada Joana Aina

Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

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

Quines són les infraestructures fetes i/o previstes a l'actual
legislatura i a l'anterior, ja siguin ampliacions, millores o noves
instal·lacions de la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports, i les entitats dependents d'aquestes amb indicació del
pressupost previst i/o executat?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell

O)
RGE núm. 1414/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient
l'any 2015.

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

Quants expedients van entrar a la Comissió Balear de Medi
Ambient durant l'any 2015?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

P)
RGE núm. 1415/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient
l'any 2016.

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

Quants expedients van entrar a la Comissió Balear de Medi
Ambient durant l'any 2016?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Q)
RGE núm. 1416/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient
l'any 2017.

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

Quants expedients van entrar a la Comissió Balear de Medi
Ambient durant l'any 2017?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

R)
RGE núm. 1417/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient
l'any 2015.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants expedients es van resoldre a la Comissió Balear de
Medi Ambient durant l'any 2015?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

S)
RGE núm. 1418/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient
l'any 2016.

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

Quants expedients es van resoldre a la Comissió Balear de
Medi Ambient durant l'any 2016?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

T)
RGE núm. 1419/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient
l'any 2017.

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

Quants expedients es van resoldre a la Comissió Balear de
Medi Ambient durant l'any 2017?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

U)
RGE núm. 1420/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb les línies elèctriques de baixa
tensió entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any
2015.

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

Quants expedients relacionats amb les línies elèctriques de
baixa tensió han tengut entrada a la Comissió Balear de Medi
Ambient durant l'any 2015? Indicau-ne el número, la
denominació del projecte i la data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

V)
RGE núm. 1421/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb les línies elèctriques de baixa
tensió resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any
2015.

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

Quants expedients relacionats amb les línies elèctriques de
baixa tensió ha resolt la Comissió Balear de Medi Ambient
durant l'any 2015? Indicau-ne el número, la denominació del
projecte i la data de sortida d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

W)
RGE núm. 1422/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb les línies elèctriques de baixa
tensió entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any
2016.

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

Quants expedients relacionats amb les línies elèctriques de
baixa tensió han tengut entrada a la Comissió Balear de Medi
Ambient durant l'any 2016? Indicau-ne el número, la
denominació del projecte i la data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

X)
RGE núm. 1423/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb les línies elèctriques de baixa
tensió resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any
2016.

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

Quants expedients relacionats amb les línies elèctriques de
baixa tensió ha resolt la Comissió Balear de Medi Ambient
durant l'any 2016? Indicau-ne el número, la denominació del
projecte i la data de sortida d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Y)
RGE núm. 1424/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb les línies elèctriques de baixa
tensió entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any
2017.

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

Quants expedients relacionats amb les línies elèctriques de
baixa tensió han tengut entrada a la Comissió Balear de Medi
Ambient durant l'any 2017? Indicau-ne el número, la
denominació del projecte i la data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Z)
RGE núm. 1425/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb les línies elèctriques de baixa
tensió resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any
2017.

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

Quants expedients relacionats amb les línies elèctriques de
baixa tensió ha resolt la Comissió Balear de Medi Ambient
durant l'any 2017? Indicau-ne el número, la denominació del
projecte i la data de sortida d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AA)
RGE núm. 1426/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb agroturismes entrats a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.

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

Quants expedients relacionats amb agroturismes han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2015? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AB)
RGE núm. 1427/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb agroturismes resolts a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.

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

Quants expedients relacionats amb agroturismes ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2015? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AC)
RGE núm. 1428/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb agroturismes entrats a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.

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

Quants expedients relacionats amb agroturismes han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2016? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AD)
RGE núm. 1429/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb agroturismes resolts a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants expedients relacionats amb agroturismes ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2016? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AE)
RGE núm. 1430/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb agroturismes entrats a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.

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

Quants expedients relacionats amb agroturismes han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2017? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AF)
RGE núm. 1431/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb agroturismes resolts a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.

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

Quants expedients relacionats amb agroturismes ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2017? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AG)
RGE núm. 1432/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb hotels rurals entrats a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.

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

Quants expedients relacionats amb hotels rurals han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2015? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AH)
RGE núm. 1433/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb hotels rurals resolts a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.

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

Quants expedients relacionats amb hotels rurals ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2015? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AI)
RGE núm. 1434/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb hotels rurals entrats a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.

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

Quants expedients relacionats amb hotels rurals han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2016? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AJ)
RGE núm. 1435/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb hotels rurals resolts a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants expedients relacionats amb hotels rurals ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2016? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AK)
RGE núm. 1436/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb hotels rurals entrats a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.

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

Quants expedients relacionats amb hotels rurals han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2017? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AL)
RGE núm. 1437/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb hotels rurals resolts a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.

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

Quants expedients relacionats amb hotels rurals ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2017? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AM)
RGE núm. 1438/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb centres de descontaminació de
vehicles entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient
l'any 2015.

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

Quants expedients relacionats amb centres de
descontaminació de vehicles han tengut entrada a la Comissió
Balear de Medi Ambient durant l'any 2015? Indicau-ne el
número, la denominació del projecte i la data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AN)
RGE núm. 1439/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb centres de descontaminació de
vehicles resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any
2015.

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

Quants expedients relacionats amb centres de
descontaminació de vehicles ha resolt la Comissió Balear de
Medi Ambient durant l'any 2015? Indicau-ne el número, la
denominació del projecte i la data de sortida d'aprovació de la
resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AO)
RGE núm. 1440/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb centres de descontaminació de
vehicles entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient
l'any 2016.

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

Quants expedients relacionats amb centres de
descontaminació de vehicles han tengut entrada a la Comissió
Balear de Medi Ambient durant l'any 2016? Indicau-ne el
número, la denominació del projecte i la data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AP)
RGE núm. 1441/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb centres de descontaminació de
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vehicles resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any
2016.

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

Quants expedients relacionats amb centres de
descontaminació de vehicles ha resolt la Comissió Balear de
Medi Ambient durant l'any 2016? Indicau-ne el número, la
denominació del projecte i la data de sortida d'aprovació de la
resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AQ)
RGE núm. 1442/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb centres de descontaminació de
vehicles entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient
l'any 2017.

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

Quants expedients relacionats amb centres de
descontaminació de vehicles han tengut entrada a la Comissió
Balear de Medi Ambient durant l'any 2017? Indicau-ne el
número, la denominació del projecte i la data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AR)
RGE núm. 1443/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb centres de descontaminació de
vehicles resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any
2017.

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

Quants expedients relacionats amb centres de
descontaminació de vehicles ha resolt la Comissió Balear de
Medi Ambient durant l'any 2017? Indicau-ne el número, la
denominació del projecte i la data de sortida d'aprovació de la
resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AS)
RGE núm. 1444/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb abocadors entrats a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2015.

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

Quants expedients relacionats amb abocadors han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2015? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AT)
RGE núm. 1445/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb abocadors resolts a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2015.

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

Quants expedients relacionats amb abocadors ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2015? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AU)
RGE núm. 1446/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb abocadors entrats a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2016.

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

Quants expedients relacionats amb abocadors han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2016? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
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AV)
RGE núm. 1447/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb abocadors resolts a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2016.

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

Quants expedients relacionats amb abocadors ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2016? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AW)
RGE núm. 1448/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb abocadors entrats a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2017.

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

Quants expedients relacionats amb abocadors han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2017? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AX)
RGE núm. 1449/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb abocadors resolts a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2017.

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

Quants expedients relacionats amb abocadors ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2017? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AY)
RGE núm. 1450/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb aparcaments entrats a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.

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

Quants expedients relacionats amb aparcaments han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2015? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AZ)
RGE núm. 1451/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb aparcaments resolts a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.

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

Quants expedients relacionats amb aparcaments ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2015? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BA)
RGE núm. 1452/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb aparcaments entrats a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.

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

Quants expedients relacionats amb aparcaments han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2016? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
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BB)
RGE núm. 1453/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb aparcaments resolts a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.

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

Quants expedients relacionats amb aparcaments ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2016? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BC)
RGE núm. 1454/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb aparcaments entrats a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.

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

Quants expedients relacionats amb aparcaments han tengut
entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2017? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BD)
RGE núm. 1455/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relacionats amb aparcaments resolts a la
Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.

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

Quants expedients relacionats amb aparcaments ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any 2017? Indicau-
ne el número, la denominació del projecte i la data de sortida
d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BE)
RGE núm. 1456/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients dins Xarxa Natura 2000 entrats a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2015.

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

Quants expedients que es troben dins la Xarxa Natura 2000
han tengut entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient
durant l'any 2015? Indicau-ne el número, la denominació del
projecte i la data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BF)
RGE núm. 1457/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients dins la Xarxa Natura 2000 resolts a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2015.

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

Quants expedients que es troben dins la Xarxa Natura 2000
ha resolt la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2015? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data de sortida d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BG)
RGE núm. 1458/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients dins Xarxa Natura 2000 entrats a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2016.

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

Quants expedients que es troben dins la Xarxa Natura 2000
han tengut entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient
durant l'any 2016? Indicau-ne el número, la denominació del
projecte i la data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
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BH)
RGE núm. 1459/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients dins la Xarxa Natura 2000 resolts a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2016.

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

Quants expedients que es troben dins la Xarxa Natura 2000
ha resolt la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2016? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data de sortida d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BI)
RGE núm. 1460/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients dins Xarxa Natura 2000 entrats a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2017.

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

Quants expedients que es troben dins la Xarxa Natura 2000
han tengut entrada a la Comissió Balear de Medi Ambient
durant l'any 2017? Indicau-ne el número, la denominació del
projecte i la data d'entrada.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BJ)
RGE núm. 1461/18, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients dins la Xarxa Natura 2000 resolts a la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2017.

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

Quants expedients que es troben dins la Xarxa Natura 2000
ha resolt la Comissió Balear de Medi Ambient durant l'any
2017? Indicau-ne el número, la denominació del projecte i la
data de sortida d'aprovació de la resolució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

BK)
RGE núm. 1496/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a proves TAC.

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

Quin temps d'espera hi ha actualment als hospitals de
Balears que tenen TAC per fer la prova de caràcter no urgent?

Palma, a 9 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BL)
RGE núm. 1497/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a proves TAC, 2.

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

Quin temps d'espera hi ha actualment als hospitals de
Balears que tenen TAC per fer la prova de caràcter urgent?

Palma, a 9 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BM)
RGE núm. 1514/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a logotip de
l'aniversari de la declaració del Parc Natural de S'Albufera
(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.

Quin cost ha tengut el nou logotip identificatiu del 30
aniversari de la declaració del Parc Natural de S'Albufera que
es va presentar recentment?

Palma, a 9 de febrer de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BN)
RGE núm. 1515/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a logotip de
l'aniversari de la declaració del Parc Natural de S'Albufera
(2).

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

Quina empresa ha realitzat el nou logotip identificatiu del
30 aniversari de la declaració del Parc Natural de S'Albufera
que es va presentar recentment?

Palma, a 9 de febrer de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

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 14 de febrer de 2018, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 1513/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació
de la creació del Centre Integrat d'Hostaleria a Ciutadella.

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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quina situació es troba la creació del Centre Integrat
d'Hostaleria a l'antiga estació marítima de Ciutadella?

Palma, a 9 de febrer de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 1523/18, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a descompte de residents 75%.

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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com es planteja el Govern de les Illes Balears continuar
amb la reclamació fonamental del 75% de descompte pels
residents una vegada rebutjada al Senat pel Partit Popular?

Palma, a 12 de febrer de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de febrer de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
RGE núm. 1618/18, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canvis
en la política d'estabilitat del personal docent interí.

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.

Per quins motius la Conselleria d'Educació ha canviat la
política d'estabilitat del personal docent interí?

Palma, a 13 de febrer de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 1619/18, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a oposició de la Conselleria d'Educació a traslladar estudis
universitaris.

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 són les raons perquè es manifesti públicament
l'oposició de la Conselleria d'Educació a traslladar al centre de
Palma estudis universitaris?

Palma, a 13 de febrer de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

E)
RGE núm. 1649/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a situació laboral de Bankia.

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.
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Davant el procés d'absorció de l'antiga Sa Nostra per part de
Bankia i els problemes laborals que s'han generat, quina acció
ha dut a terme el Govern per minimitzar els efectes negatius?

Palma, a 13 de febrer de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 1650/18, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a restricció d'entrada de vehicles.

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.

Pensa el Govern fer extensiva la restricció d'entrada de
vehicles de Formentera a les altres illes de la comunitat?

Palma, a 13 de febrer de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

G)
RGE núm. 1651/18, del diputat David Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
connexió elèctrica 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.

Què fa el Govern per solucionar la manca de connexió
elèctrica de Menorca?

Palma, a 14 de febrer de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

H)
RGE núm. 1652/18, del diputat  Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a mesures de foment del transport públic.

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

Quines seran les mesures concretes que té pensat el Govern
de les Illes Balears incloure en el futur Pla de mobilitat per tal
de fomentar el transport públic a les Balears?

Palma, a 14 de febrer de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

I)
RGE núm. 1653/18, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a conciliació familiar i laboral.

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.

Es facilita el gaudi de les reduccions de jornada per a la
conciliació de la vida familiar i laboral als treballadors de
l'Ibsalut?

Palma, a 14 de febrer de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

J)
RGE núm. 1654/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a evolució de la ràdio
i la televisió 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. presidenta del Govern, quina opinió li mereix
l'evolució de la radio i la televisió públiques de les Illes Balears
durant aquesta legislatura?

Palma, a 14 de febrer de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

K)
RGE núm. 1655/18, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diàleg i consens en relació amb el càlcul per a la liquidació
de les bestretes als consells insulars.

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 de les Illes Balears que hi ha hagut
diàleg i consens fins ara en relació amb la fórmula de càlcul
elegida per a la liquidació de les bestretes als consells insulars?

Palma, a 13 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
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L)
RGE núm. 1656/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
relació amb les aigües residuals.

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

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears durant la present legislatura per tal de millorar el
tractament de les aigües residuals?

Palma, a 13 de febrer de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

M)
RGE núm. 1657/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a la
carrera professional i promocions internes i de trasllat dels
professionals sanitaris.

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, davant la manca de professionals
sanitaris, considera adequat condicionar l'accés a la carrera
professional i excloure promocions internes i de trasllat, fins
ara drets laborals, per raons no professionals?

Palma, a 13 de febrer de 2018
El diputat
Vicent serra i Ferrer

N)
RGE núm. 1658/18, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
"Amb tots els sentits".

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 conseller d'Educació del programa
"Amb tots els sentits"?

Palma, a 13 de febrer de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

O)
RGE núm. 1659/18, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes
d'espera quirúrgiques a l'Hospital Can Misses.

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.

Sra. Consellera de Salut, quina valoració fa de les llistes
d'espera quirúrgiques a l'Hospital Can Misses?

Palma, a 13 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 1660/18, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abandonament escolar a les Illes Balears.

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

Quina valoració fa el conseller d'Educació de les darreres
xifres d'abandonament escolar a les Illes Balears?

Palma, a 13 de febrer de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 1661/18, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'escoles amb barracons.

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, considera que construir escoles
senceres de barracons suposa una millora en les infraestructures
educatives de les Illes Balears?

Palma, a 13 de febrer de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de febrer de 2018, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada següents.

Palma, a 8 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 1085/18, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
format i horaris d'"El Debat", davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Considera adequats el format, l'horari de gravació i l'horari
d'emissió d'"El Debat polític"?

Palma, a 1 de febrer de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 1470/18, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
utilització de mitjans públics per lloar els que actuen contra
l'estat de dret, davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Considera que és lícit que s'utilitzin mitjans públics per
lloar els que actuen contra l'estat de dret?

Palma, a 8 de febrer de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

C)
RGE núm. 1471/18, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
directius d'IB3 i radiotelevisió pública, davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Creu que els directius d'IB3 creuen realment en la
radiotelevisió pública d'aquestes illes?

Palma, a 8 de febrer de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

D)
RGE núm. 1475/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions al
pèssim clima laboral a IB3, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Què pensa fer per posar remei al clima laboral pèssim que
es viu a IB3?

Palma, a 8 de febrer de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

E)
RGE núm. 1476/18, de la diputada María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per evitar la baixada d'audiències, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quines mesures pensa adoptar per evitar que les audiències
baixin encara més?

Palma, a 8 de febrer de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

F)
RGE núm. 1477/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
audiovisuals amb la participació d'IB3, davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Després de veure l'èxit del curtmetratge d'animació que ha
tengut Woody&Woody als Premis Goya, amb la participació
d'IB3, per quins altres projectes audiovisuals estan apostant?

Palma, a 7 de febrer de 2018
La diputada
Sílvia Cano i Juan

G)
RGE núm. 1478/18, del diputat Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
l'IVA per la totalitat dels ingressos de les televisions
públiques autonòmiques, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina és la situació actual (segons el parer del Sr. Director)
en què es troba el contenciós plantejat per l'administració
tributària d'Espanya en la seva pretensió de recaptar l'IVA
(endemés amb caràcter retroactiu) per la totalitat dels ingressos
de les televisions públiques autonòmiques?

Palma, a 8 de febrer de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

H)
RGE núm. 1479/18, del diputat Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a preservació de
la memòria audiovisual i històrica, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Com valora el Sr. Director el paper jugat per televisions
com ara Televisió de Mallorca (i d'altres televisions d'àmbit
insular i local) en la seva funció de servei públic i, de manera
especial, en la preservació de la memòria audiovisual i
històrica, en tant que antecedents del rol que ha de
desenvolupar IB3 d'acord amb allò que està establert?

Palma, a 8 de febrer de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

I)
RGE núm. 1485/18, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a millora tecnològica, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

S'està produint la millora tecnològica que necessita l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 8 de febrer de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

J)
RGE núm. 1486/18, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a selecció de projectes, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quins criteris de selecció de projectes s'apliquen per
incrementar el prestigi dels continguts de l'ens obtenint
reconeixements com el del Goya al curtmetratge
Woody&Woody?

Palma, a 8 de febrer de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

K)
RGE núm. 1491/18, del diputat David Abril i Hervás,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
equips tecnològics, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina és la previsió per procedir a la reestructuració i
renovació d'equips tecnològics d'IB3 durant l'exercici de 2018?

Palma, a 8 de febrer de 2018
El diputat
David Abril i Hervás
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de febrer de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 1285/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per millorar l'accés a l'habitatge a les
Illes Balears.

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 Ple.

L’accés a l'habitatge s’ha convertit en una de les majors
preocupacions per a molts de ciutadans de les Illes Baleares, els
preus de l’habitatge, tant en opció de compra com en lloguer,
estan avui dia molt per damunt dels salaris mitjans, el que fa
que moltes famílies no puguin afrontar aquesta despesa o
l’afrontin amb moltes dificultats. Les dades de l’últim informe
del Col·legi de Registradors diuen que la quota mitjana
d'hipoteca en les Illes Balears se situa en 705 euros al mes,
xifra molt per damunt de la mitjana espanyola (536 euros), que
fa que els residents de les Illes es vegin obligats a dedicar una
mitjana del 40% dels seus ingressos salarials a pagar la seva
hipoteca.

I pel que respecta al lloguer, les últimes dades apunten que
ja som la segona comunitat amb el preu del lloguer més alt i,
segons va anunciar recentment l'Associació d'Agents de la
Propietat Immobiliària el preu del lloguer va augmentar un
40% des de 2015. Si a aquestes xifres hi sumam les donades
per EAPN en el seu l’últim Informe de l’Estat de la Pobresa
que afirma que 200.000 persones viuen en risc de pobresa o
exclusió social o les dades aportades per l'Enquesta de
Condicions de Vida de l'INE en les quals l’índex de pobresa a
les Illes segueix sent molt alt i no baixa.

Les administracions públiques han de donar resposta a
aquesta greu situació, però ho han de fer des de la
responsabilitat, aportant solucions possibles que siguin eficaces
i eficients. I per això el primer que haurien de conèixer és quina
és la situació real de l'habitatge a la nostra comunitat,
amb dades certes i actualitzades i les raons per les quals es
produeixen determinades situacions. I un cop realitzat aquest
diagnòstic s’han d’abordar les problemàtiques de l’accés a
l’habitatge d'una manera transversal amb visió de futur i amb
la col·laboració d’agents socials i de totes les administracions.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un diagnòstic real i exhaustiu de la situació de
l'habitatge a Balears en el termini màxim de tres mesos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un Pla Integral d'Habitatge amb un
enfocament transversal, amb la participació de les altres
administracions i agents socials i que englobi:

- Construcció i rehabilitació d'habitatge protegit públic.
- Promoció de la construcció d'habitatge protegit privat.
- Rehabilitació d'habitatge i renovació urbana.
- Foment de l'accés als habitatges de lloguer.
- Prevenció de l'exclusió residencial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa, dins el Pla Integral d’Habitatge, un
programa d'incentius fiscals destinats a fomentar:

- El lloguer del parc privat d'habitatge.
- La posada al mercat d’habitatges desocupats per ser
llogats amb llarga durada.
- La rehabilitació d'habitatges per ser llogats amb llarga
durada.
- La rehabilitació d'habitatges amb criteris de sostenibilitat,
qualitat i accessibilitat.
- Millores que comportin l'estalvi i l'eficiència energètica.
- Promoció privada d'habitatges protegits.

Palma, a 6 de febrer de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 1332/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a equiparació salarial de les diferents forces i
cossos de Seguretat de l'estat amb la resta de cossos
policials.

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 Ple.

Els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat
exerceixen en la nostra societat un paper fonamental en la
defensa dels drets i les llibertats dels ciutadans.

Actualment el salari del personal de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat presenta diferències amb la resta de cossos
policials que operen al nostre país, diferències que estan
absolutament injustificades.

La dignificació salarial de les FCSE és una reivindicació
històrica. No és just que els agents de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat percebin una retribució inferior a la dels
agents d'altres cossos policials, per tant els poders públics han
de tenir cura, amb especial interès, de l'equilibri en les
condicions sociolaborals d'aquests col·lectius tan fonamentals
en el nostre estat de dret.
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El passat 16 de gener, el ministre d'Interior va presidir
sengles reunions amb representants dels dos cossos; primer el
Consell de la Policia Nacional a la seu de la Direcció General
i, posteriorment, el Consell de la Guàrdia Civil a la seu de la
Benemérita. Ambdues reunions es van desenvolupar en un
clima de ple enteniment i col·laboració, i com a conseqüència
d'això s'ha acordat la constitució d'una mesa de negociació per
a la culminació del procés d'equiparació.

El ministre d'Interior va presentar un principi d'acord en el
qual va oferir una «equiparació completa, total i integral» amb
les policies autonòmiques. La idea sobre la qual gira l'oferta
d'acord és la de “a igual treball, mateixa dedicació i idèntica
responsabilitat, li correspon el mateix sou i els mateixos drets
sociolaborals”.

La implantació d'unes condicions laborals homogènies i
d'uns drets socials similars per a tots els membres de les Forces
i Cossos de Seguretat de l'Estat així com dels Cossos de
Seguretat Autonòmics i de les Policies Locals i d'una retribució
equiparable entre tots ells, és fonamental si volem que la
societat compti amb un servei de seguretat ciutadana més
eficaç.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a continuar avançant per aconseguir un acord amb els
representants de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en
el qual, sense desvirtuar els elements essencials que defineixen
la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, es garanteixi l'equilibri
entre les retribucions i els drets de tots i cadascun dels agents
de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb la resta de
cossos policials amb competències a Espanya.

Així mateix el Parlament de les Illes Balears considera
necessari l'estudi i, si escau, l'aprovació de normes de caràcter
bàsic que, sense interferir en les competències d'altres
administracions, evitin aquests desequilibris que ara es tracten
de corregir.

Palma, a 7 de febrer de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

C)
RGE núm. 1350/18, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a equiparació salarial de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat amb les policies autonòmiques.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional són dues de les
institucions millor valorades sistemàticament pels espanyols,
però cobren pitjor que les policies autonòmiques del nostre

país. El seu reconeixement és notori també en l'àmbit
internacional per la seva professionalitat, responsabilitat i
eficàcia. La seguretat de què gaudeixen els espanyols, així com
l'experiència en lluita antiterrorista de les nostres Forces i
Cossos de Seguretat de l'Estat situen Espanya com a país de
referència a tot el món.

No obstant això, a dia d'avui existeixen diferències
intolerables en les condicions dels agents de diferents cossos:
els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional estan pitjor
pagats que els agents d'algunes policies autonòmiques, com els
Mossos d'Esquadra o l'Ertzaintza. Es tracta d'una discriminació
injusta, perquè tots aquests servidors públics fan feina per la
seguretat i la protecció dels espanyols i, per tant, tots mereixen
unes condicionals laborals dignes.

L'equiparació salarial dels agents de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat amb els de les policies autonòmiques és de
sentit comú: mateix salari per a una mateixa feina. Policia
Nacional i Guàrdia Civil han de cobrar el mateix que la resta de
forces policials. Tots defensen les nostres llibertats i tots han
perdut vides per garantir la nostra democràcia.

L'equiparació salarial és una reivindicació justa que es basa
en la igualtat i en les condicions laborals, però sobretot en la
dignitat, dignitat per a les famílies, dignitat per als nostres
agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i dignitat per
a tots els espanyols.

Nogensmenys, a pesar d'aquesta injustícia, el PP i el PSOE
no han fet res durant 35 anys per corregir aquesta situació, ni
tan sols a pesar dels compromisos que un i altre han llançat de
manera recurrent sobre aquesta matèria. El més recent, per part
del ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, s'ha demostrar com
una vertadera trampa, que no només no establia cap compromís
pressupostari concret, sinó que, a més, amenaçava a fer
renunciar els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil
a drets laborals consolidats a canvi d'un increment salarial
incert. Per si fos poc, posteriorment es coneixia que el Govern
no tenia cap intenció d'assolit ni tan sols la meitat de la dotació
pressupostària que seria necessària per aconseguir una
vertadera equiparació salarial els propers anys.

Els nostres policies i els nostres guàrdies civils i les seves
famílies no poden continuar depenent de les promeses
incomplertes del bipartidisme que han permès que l'escletxa
salarial entre aquests agents i els de les policies autonòmiques
continuàs augmentant any rere any. Els espanyols saben bé que
les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han estat
fonamentals en la lluita contra el terrorisme i contra la
corrupció i en la defensa de la nostra llibertat i de la nostra
Constitució.

De fet, en l'exercici de les seves funcions, alguns fins i tot
perderen la vida per defensar la llibertat i la seguretat de tots.

Precisament per tot l'anterior, l'equiparació salarial dels
agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb els de
les policies autonòmiques ha estat una de les exigències
ineludibles que Ciudadanos ha posat al Govern com a condició
per aprovar els pressuposts generals de l'Estat de 2018. No hi
haurà pressuposts si no s'equiparen els salaris de totes les
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (Guàrdia Civil i Policia
Nacional) amb les policies autonòmiques. No val qualsevol
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compromís, sinó un que garanteixi una equiparació salarial real
i efectiva per a l'any 2020, per a la qual cosa seria necessària
una dotació pressupostària de 1.500 milions d'euros, a raó de
500 milions d'euros addicionals cada any durant aquest any i els
dos següents.

Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos)
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat que
el Govern d'Espanya acabi amb la discriminació històrica que
suposa la diferència en les retribucions de les Forces i Cossos
de Seguretat de l'Estat enfront de les de les policies
autonòmiques i, en conseqüència, l'insta que doni compliment
als compromisos adquirits i faci realitat l'equiparació salarial de
la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb les policies
autonòmiques per a l'any 2020, comprometent per a això una
dotació pressupostària total de 1.500 milions d'euros, a raó de
500 milions addicionals cada any en els pressuposts generals de
l'Estat per a 2018, 2019 i 2020.

Palma, a 7 de febrer de 2018
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

D)
RGE núm. 1498/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a projecte d'adequació i pla d'usos del Centre Joan
Crespí.

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 Ple.

El Centre Joan Crespí va començar la seva tasca l’any 2007
concebut com un centre de referència de tractaments integrals
per a persones amb gran discapacitat. Malgrat això, el Govern
del segon pacte de esquerres va decidir canviar l’ús del centre
i destinar-lo només a rehabilitació i a oficines administratives,
excusant-se en deficiències tècniques de l’edifici, que encara
que algunes eren certes no justificaven aquesta decisió política.

Durant la legislatura 2011-2015, la complicada situació
econòmica de la comunitat autònoma va impossibilitar fer
qualsevol tipus de nou projecte d’impuls al centre. Tot i això,
sí es reforçaren els serveis de rehabilitació.

Avui ens trobam amb una situació econòmica completament
diferent, de fet el Govern ha anunciat un pla de infraestructures
socials 2017-2021 per valor de més de 35 milions. És per això
que consideram que és el moment de fer un replantejament de
l’ús al qual s'està destinant el Centre Joan Crespí, per
destinar-lo a allò per al que va ser creat i potenciar així els
serveis per a persones amb discapacitat i reubicar els altres
serveis ja que el Govern té prou recursos per fer-ho.

A més, si tenim en compte l'alarma que va produir la
intenció d'eliminar serveis d’aquest centre, com és el SEPAP,
i que finalment es va haver de fer enrere, és més necessari que
mai que assegurem el futur d'aquest centre.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, conjuntament amb els consells insulars i les
entitats del sector de la discapacitat, un projecte d'adequació i
un pla d’usos del Centre Joan Crespí d’acord amb les noves
necessitats, per tal de convertir-lo en un centre integral de
referència per a persones amb gran discapacitat.

Palma, a 8 de febrer de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

E)
RGE núm. 1524/18, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a la quota basca.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El 23 de novembre de 2017, el Congrés dels Diputats va
aprovar en procediment de lectura única sense esmenes i per
àmplia majoria dos projectes de llei:

(i) per la qual es modifica la Llei 12/2002, de 23 de maig,
per la qual s'aprova el Concert Econòmic amb la comunitat
autònoma del País Basc, i
(ii) pel qual s'aprova la metodologia d'assenyalament de la
quota basca per al quinquenni 2017-2021. Amb aquests
s'estableixen les regles fonamentals per a les relacions
financeres i fiscals entre les Administracions forals basques
i l'Estat.

El Grup Parlamentari Ciutadans va presentar a aquests
projectes les úniques esmenes possibles: esmenes a la totalitat
per a la seva devolució al Govern fonamentades en els greus
defectes de forma i fons amb què al nostre judici s'ha realitzat
la reforma i l'actualització del càlcul de la quota basca.

En primer lloc, la norma en les successives actualitzacions
de la metodologia del càlcul de la quota és l'opacitat i un excés
de complexitat, que dificulten la gestió i el control dels fons
públics. Per aquesta raó, s'han produït innombrables conflictes
entre les diputacions forals basques i l'Estat, així com entre la
comunitat autònoma del País Basc i l'Estat. No obstant això,
una majoria al Congrés dels Diputats ha estat a favor que
aquesta nova reforma es tramiti en lectura única i en tràmit
d'urgència amb el que les errades i l'opacitat del text no poden
revisar-se. Això constitueix una absoluta anomalia democràtica
de la mateixa manera que seria una anomalia tramitar per la via
d'urgència i lectura única la propera reforma del sistema de
finançament autonòmic de règim general.

En segon lloc, discutir el càlcul de la quota basca no
significa qüestionar el règim de Concert Econòmic, que té un
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ancoratge constitucional en la disposició addicional 1a de la
Constitució que es limita a assenyalar que: “La Constitució
empara i respecta els drets històrics dels territoris forals.
L'actualització general d'aquest règim foral es durà a terme, si
escau, en el marc de la Constitució i dels estatuts d'autonomia.”

Ara bé, el que no estableix de cap manera la Constitució és
que la fixació de la quota, és a dir l'import de les càrregues no
assumides per les Administracions Forals i el Govern Basc,
pugui donar lloc a un sobrefinançament de les administracions
basques, a costa de les altres comunitats autònomes, i en
general dels contribuents espanyols residents en els altres
territoris de l'Estat. De fet la Constitució en el seu article 138.2
diu que: “Les diferències entre els estatuts de les diferents
comunitats autònomes no podran implicar, en cap cas,
privilegis econòmics o socials.” Per tant, l'actualització del
règim foral, que ha de dur-se a terme en el marc de la
Constitució i de l'Estatut d'Autonomia del País Basc, no pot
implicar aquests privilegis.

No obstant això, a través d'aquest procés opac i sense
esmenes d'actualització del Concert Econòmic i de la fixació i
la metodologia de la quota, s'està aprofundint en el
sobrefinançament de les administracions basques. La Comissió
d'Experts per a la reforma del Finançament Autonòmic de
Règim Comú en el seu informe de juliol de 2017 sobre aquest
assumpte concloïa:

· “Les Comunitats de règim foral gasten en 2016 per unitat
de necessitat entorn d'un 30% més que les de règim comú
i s'han allunyat d'elles des de 2007 en el seu nivell de
despesa per habitant ajustat” (punt 76 del capítol 1).
· “La Comissió considera imprescindible una revisió del
càlcul de la quota i de l'aportació així com dels ajustos a
consum de l'IVA per adequar-los a les directrius que
estableix la normativa vigent, sense qüestionar el sistema
foral de concert o conveni. Aquesta revisió hauria
d'incorporar una valoració realista de les càrregues no
assumides pels territoris forals, entre les quals hauria
d'incloure's l'anivellació interregional, així com basar-se en
les últimes dades disponibles de consum regional i altres
agregats d'interès per al càlcul” (punt 4 del capítol 5).
· “Les lleis en les quals s'estableixen els imports de la quota
i l'aportació haurien de contenir un annex detallat en el qual
es reculli tota la informació rellevant per al càlcul, incloent
un llistat exhaustiu de cadascuna de les càrregues
considerades assumides i no assumides amb les seves
corresponents valoracions. Aquestes lleis haurien d'estar
subjectes al procediment habitual de discussió i esmena”
(punt 7 del capítol 5).

D'altra banda, resulta clarament inadequada l'aprovació de
l'actualització d'aquest règim de concert econòmic, amb
prioritat absoluta respecte de la reforma del finançament
autonòmic de quinze comunitats autònomes i les ciutats
autònomes de Ceuta i Melilla.

Entrant ja en el fons de la qüestió, el finançament regional
(a competències homogènies i igual esforç fiscal) del País Basc
en 2014, segons el més recent informe sobre la dimensió
territorial de l'actuació de les Administracions Públiques,
corresponent a l'exercici 2014 de més del doble que en les
CCAA de règim comú: 4.654 euros per habitant al País Basc
pels 1.883 euros de Madrid o els 2.016 euros per habitant de
mitjana del finançament del règim comú.

Això permet al País Basc tenir impostos més baixos que la
resta del país. La pressió fiscal és significativament més baixa
en les comunitats forals que en les CCAA de règim comú, com
demostra un “sobreesforç fiscal” negatiu i molt considerable.
En segon lloc, permet al País Basc, com evidencien múltiples
estudis, mantenir consistentment una despesa social en sanitat,
educació i protecció social molt superior a la mitjana de la resta
d'Espanya, amb un nivell de deute molt inferior a la mitjana.

Qualsevol podria pensar que, sent la comunitat autònoma
del País Basc, la segona comunitat autònoma en renda per
càpita, i estant clarament finançada molt per sobre de la
mitjana, la liquidació definitiva del sistema seria a favor de
l'Estat. No obstant això, els informes sobre els comptes públics
territorialitzats que calculen els fluxos redistributius entre les
regions, evidencien que el País Basc és receptora neta del
finançament amb 3.387 milions d'euros en 2014. Malgrat tot
això, encara hem de pagar 1.400 milions d'euros a les
Institucions Forals Basques perquè han aportat de més durant
els últims sis anys. Per descomptat, el detall de tot això no
s'explica en absolut, potser perquè és simplement inexplicable.

D'altra banda, l'acord estableix la quota líquida per a 2017,
el seu any base, en 1.304 milions d'euros enfront de 1.648
milions d'euros pactats en 2007. Aquesta quantia dobla el
suposat cost de les transferències assumides pel País Basc en
2011. És a dir, que si un pagament teòric de 1.648 milions -que
en la pràctica no són tals per l'efecte dels ajustos- genera un
sobrefinançament de les Hisendes Basques, ara s'aprofundeix
en el sobrefinançament, en disminuir l'aportació basca, o més
aviat augmentar el finançament de l'Estat a les Institucions
Basques, és a dir a la comunitat autònoma amb la segona renda
per càpita més elevada d'Espanya.

Encara que la complexitat dels ajustos i l'opacitat en la
publicació de la quota dificulten la seva fiscalització, diverses
fonts confirmen que en els últims anys la quota ha estat negatiu
i ha suposat una transferència de l'Estat a favor de les
institucions forals basques. Això es deu en gran mesura a
l'absurd ajust en l'impost del valor afegit ajust de l'IVA i que
la present reforma manté.

Per exemple, en 2015 de la quota líquida base de 1.648
milions actualitzat, en realitat, després de diversos ajustos,
segons el govern basc, sortia a ingressar a l'Administració
Central 1.068 milions d'euros. No obstant això, aquest no és el
final de la història perquè no té en compte l'ajust IVA que
després es produeix a favor de les Administracions Basques.
D'acord amb l'informe mensual de recaptació de l'Agència
Tributària de desembre de 2015, l'Estat va pagar a les Hisendes
Basques per aquest concepte de 1.421 milions d'euros, la qual
cosa genera un flux de finançament netament favorable al País
Basc d'almenys 353 milions d'euros. En 2016 aquest saldo va
ser encara major, de 388 milions d'euros, ja que la quota va ser
uns 1.148 milions d'euros i l'ajust per IVA va augmentar a
1.536 milions d'euros. L'acord del govern manté que sempre es
complementi el que recapta en IVA el País Basc amb una part
del que recapta l'Agència Estatal d'Administració Tributària en
la resta d'Espanya (exclosa Navarra). Això, per ser suaus, no té
sentit, i a més suposa que les altres comunitats autònomes,
creditores del 50% de la recaptació de l'IVA, vegin disminuïda
injustificadament la seva recaptació.
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Finalment, el País Basc actualment contribueix amb 27
milions, el 6,24%, al Fons de Compensació Interterritorial, que
en 2017 va ser dotat amb 432 milions d'euros. En canvi el País
Basc no contribueix gens al Fons de Garantia de Serveis
Públics Fonamentals, principal instrument de solidaritat
interterritorial. En 2014 aquest Fons va tenir una dotació de
8.229 milions. La contribució de la Comunitat de Madrid a
aquest fons va ser 2.909 milions d'euros.

La contribució del País Basc a aquest fons hauria d'haver
estat d'entorn de 513 milions d'euros.

Tenint presenti tot l'anterior, Ciudadanos-Partido de la
Ciutadanía, com a integrant del Grup Parlamentari Mixt
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears al fet que:

1. Manifesti el seu rebuig a les conseqüències que per a la
solidaritat interterritorial i per a la hisenda de la nostra
comunitat autònoma tindrien l'aprovació de la Llei per la qual
es modifica la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova
el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País
Basc, i de la Llei per la qual s'aprova la metodologia
d'assenyalament de la quota del País Basc per al quinquenni
2017-2021.

2. Presenti, en l'ús de les facultats que li confereix l'article
162.1.a) de la Constitució, sengles recursos
d'inconstitucionalitat contra les dues lleis referides, en cas
d'aprovar-se i tan aviat sigui ferma la seva entrada en vigor,
tenint en compte que el seu contingut material incorre en una
vulneració, en particular, dels preceptes estipulats en els
articles 14, 138.2 i 139.1 de la Constitució, que consagren el
principi d'igualtat entre tots els ciutadans espanyols amb
independència del territori en què resideixin i proscriuen que
les diferències entre comunitats autònomes puguin suposar
privilegis econòmics o socials.

3. Exigeixi al Govern d'Espanya que expliqui de forma urgent
davant totes les comunitats autònomes l'última reforma del
concert basc i l'última actualització de la quota basca en el
Consell de Política Fiscal i Financera i, en particular, que
aclareixi la infravaloració de les competències estatals no
transferides i quin mètode s'utilitza per calcular el seu cost en
les comunitats forals, així com que dugui a terme les reformes
necessàries perquè aquestes comunitats s'incorporin plenament
al sistema d'anivellació interregional i contribueixin en igualtat
de condicions al principi de solidaritat territorial consagrat en
la Constitució.

Palma, a 7 de febrer de 2018
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de febrer de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 1306/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a programa TEI (tutoria entre iguals), davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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 de Cultura, Educació
i Esports.

El programa TEI s'ha implantat enguany a diferents centres
educatius de les Illes Balears com un mecanisme de lluita
contra el bullying o assetjament escolar. Suposa que els
alumnes majors exerceixen de tutors del més petits del cicle, el
que els permet tenir una figura de referència a la qual
adreçar-se en cas de necessitar ajuda, principalment quan
comencen a un centre nou i requereixen confiar en qualcú per
adaptar-se sense problemes.

La figura d'un referent "alumne" permet crear un nexe de
protecció i confiança més fàcilment i àgilment del que es fa
amb els professors, donada la proximitat vital entre iguals.

Els seus efectes positius s'han pogut constatar als centres
educatius de Calvià, on ja s'ha implantat a tots els centres del
seu terme municipal.

Tenint en compte l'increment de les xifres d'assetjament
escolar que any rere any mostren les estadístiques a la nostra
comunitat, així com la incidència entre alumnes cada vegada
més joves, el Grup parlamentari popular presenta la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme la progressiva implantació del
programa TEI o "tutoria entre iguals" per a la creació de
referents escolars entre alumnes, com a mecanisme beneficiós
per a la lluita i prevenció contra l'assetjament escolar a tots els
centres educatius de les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retre compte a la cambra parlamentària de la
viabilitat i aplicació d'aquest programa dins el proper mes de
setembre en ocasió de l'inici del proper curs escolar 2018-2019.

Palma, a 5 de febrer de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1501/18, dels Grups Parlamentaris Socialista

i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença
del president del Consell Econòmic i Social, sobre el pla
d'actuació per a 2018.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2018, conformement amb l'article 46.3r del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia recapti la compareixença
del president del Consell Econòmic i Social, per tal d'informar
sobre el pla d'actuació per a 2018.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1277/18, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la vicepresidenta
del Govern i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme,
sobre les directrius generals de l'acció de govern  que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2018, conformement amb l'article 183.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la compareixença esmentada, ja sol·licitada amb
l'escrit RGE núm. 17146/17, sigui tramitada també davant la
Comissió d'Economia pel que fa a les àrees d'innovació i
recerca.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les

preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm.
10838/17 a 10909/17. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2018, admet a tràmit els escrits RGE núm.
1273/18 a 1276/18, presentats per la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'article 68.2 del Reglament de la cambra,
mitjançant el qual acorda que les preguntes esmentades,
relatives a despesa de manteniment de les estacions de bombeig
2016 i 2017 de les EDAR d’Alaró, Alcúdia, Algaida-Montuïri,
Andratx, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Cala d’Or, Cala
Ferrera, Cales de Mallorca, Cales de Manacor, Camp de Mar,
Campanet, Campos, Canyamel, Capdepera, Cas Concos,
Colònia de Sant Jordi, Colònia de Sant Pere, Consell, Costitx,
Deià, Estellencs i Felanitx; a despesa de manteniment de les
estacions de bombeig 2016 i 2017 de les EDAR de Font de Sa
Cala, Formentor, Inca, Lloret, Lloseta, Llubí, Lluc, Manacor,
Mancomunada, Mancor, Muro, Palma, Platja de Muro,
Pollença, Porreres, Portocolom, Puigpunyent, Randa, S’Arenal,
Sa Calobra, Sa Pobla, Sa Ràpita, Sant Elm i Sant Joan; a
despesa de manteniment de les estacions de bombeig 2016 i
2017 de les EDAR de Sant Llorenç, Santa Margalida, Santa
Maria, Santanyí, Selva, Ses Salines, Sóller, Son Serra de
Marina, Son Servera, Santa Eugènia, Valldemossa i Vilafranca;
i a despesa de manteniment de les estacions de bombeig 2016
i 2017 de les EDAR d’Alaior, Binidalí, Cala’n Porter, Cala
Galdana, Ciutadella Nord, Ciutadella Sud, Es Mercadal, Es
Migjorn, Ferreries, Maó-Es Castell, Sant Climent i Sant Lluís;
s'incloguin a l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial, on rebran el
tractament de les preguntes orals.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 674/18. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1334/18, presentat pel Grup parlamentari Podem Illes Balears,
i accepta la retirada de la proposició no de llei esmentada,
relativa a suport als treballadors d'Acciona.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Tramitació per urgència per a la Proposició no de llei

RGE núm. 4319/17. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1400/18, presentat pel Grup parlamentari Mixt, i,
conformement amb els articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència a les iniciatives legislatives, acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a estudis i
propostes dels serveis de menors i família de les Illes Balears,
es tramiti per aquest procediment.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-124.pdf#page=123
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-111.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-111.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-128.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-090.pdf#page=24


BOPIB núm. 130 -  16 de febrer de 2018 7193

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 1321/18 i 1314/18. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2018, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, i de la diputada Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a situació del
projecte de Centre d'Interpretació de Reserva de Biosfera i a
mesures de foment del transport públic, incloses a l'ordre del
dia de la sessió plenària de dia 13 de febrer de 2018, per les
preguntes RGE núm. 1513/18 i 1523/18, relatives a situació de
la creació del Centre Integrat d'Hostaleria a Ciutadella i a
descompte de residents del 75%, respectivament.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitució de membre a la Ponència de reforma de

l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per tal de
suprimir l'aforament.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1371/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i es dóna per
assabentada que el diputat Antonio Gómez i Pérez substituirà
la diputada Margalida Cabrer i González a la ponència
esmentada a l'enunciat.

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Composició de la Comissió no permanent sobre

l'auditoria del deute del Parlament de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2018, admet  a tràmit els escrits RGE núm.
1281/18, 1301/18, 1311/18, 1328/18, 1468/18, 1473/18 i
1493/18, presentats pels diferents grups parlamentaris de la
cambra, mitjançant els quals es comuniquen els membres que

han de formar part de la ponència esmentada i que són els
següents:

Pel Grup Parlamentari Popular:
Antoni Camps i Casasnovas
Antonio Gómez i Pérez
Juan Manuel Lafuente i Mir
Miquel Jerez i Juan

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Isabel Oliver i Sagreras
Damià Borràs i Barber
Enric Casanova i Peiró

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
Aitor Morrás i Alzugaray
Laura Camargo i Fernández

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Joana Aina Campomar i Orell

Pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Maria Antònia Sureda i Martí

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
Nel Martí i Llufriu

Pel Grup Parlamentari Mixt
María Montserrat Seijas i Patiño

Palma, a 14 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-129.pdf#page=42
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	RGE núm. 1426/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb agroturismes entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1427/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb agroturismes resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1428/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb agroturismes entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1429/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb agroturismes resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1430/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb agroturismes entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1431/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb agroturismes resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1432/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb hotels rurals entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1433/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb hotels rurals resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1434/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb hotels rurals entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1435/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb hotels rurals resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1436/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb hotels rurals entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1437/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb hotels rurals resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1438/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb centres de descontaminació de vehicles entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1439/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb centres de descontaminació de vehicles resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1440/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb centres de descontaminació de vehicles entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1441/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb centres de descontaminació de vehicles resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1442/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb centres de descontaminació de vehicles entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1443/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb centres de descontaminació de vehicles resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1444/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb abocadors entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1445/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb abocadors resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1446/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb abocadors entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1447/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb abocadors resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1448/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb abocadors entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1449/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb abocadors resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1450/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb aparcaments entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1451/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb aparcaments resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1452/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb aparcaments entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1453/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb aparcaments resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1454/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb aparcaments entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1455/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relacionats amb aparcaments resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1456/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients dins Xarxa Natura 2000 entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1457/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients dins la Xarxa Natura 2000 resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015.
	RGE núm. 1458/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients dins Xarxa Natura 2000 entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1459/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients dins la Xarxa Natura 2000 resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2016.
	RGE núm. 1460/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients dins Xarxa Natura 2000 entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1461/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients dins la Xarxa Natura 2000 resolts a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2017.
	RGE núm. 1496/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a proves TAC.
	RGE núm. 1497/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a proves TAC, 2.
	RGE núm. 1514/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a logotip de l'aniversari de la declaració del Parc Natural de S'Albufera (1).
	RGE núm. 1515/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a logotip de l'aniversari de la declaració del Parc Natural de S'Albufera (2).

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 1513/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació de la creació del Centre Integrat d'Hostaleria a Ciutadella.
	RGE núm. 1523/18, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a descompte de residents 75%.
	RGE núm. 1618/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canvis en la política d'estabilitat del personal docent interí.
	RGE núm. 1619/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oposició de la Conselleria d'Educació a traslladar estudis universitaris.
	RGE núm. 1649/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a situació laboral de Bankia.
	RGE núm. 1650/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a restricció d'entrada de vehicles.
	RGE núm. 1651/18, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a connexió elèctrica de Menorca.
	RGE núm. 1652/18, del diputat  Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures de foment del transport públic.
	RGE núm. 1653/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a conciliació familiar i laboral.
	RGE núm. 1654/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a evolució de la ràdio i la televisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1655/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens en relació amb el càlcul per a la liquidació de les bestretes als consells insulars.
	RGE núm. 1656/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb les aigües residuals.
	RGE núm. 1657/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a la carrera professional i promocions internes i de trasllat dels professionals sanitaris.
	RGE núm. 1658/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa "Amb tots els sentits".
	RGE núm. 1659/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera quirúrgiques a l'Hospital Can Misses.
	RGE núm. 1660/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abandonament escolar a les Illes Balears.
	RGE núm. 1661/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'escoles amb barracons.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 1085/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a format i horaris d'"El Debat"
	RGE núm. 1470/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de mitjans públics per lloar els que actuen contra l'estat de dret
	RGE núm. 1471/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a directius d'IB3 i radiotelevisió pública
	RGE núm. 1475/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions al pèssim clima laboral a IB3
	RGE núm. 1476/18, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar la baixada d'audiències
	RGE núm. 1477/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes audiovisuals amb la participació d'IB3
	RGE núm. 1478/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de l'IVA per la totalitat dels ingressos de les televisions públiques autonòmiques
	RGE núm. 1479/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a preservació de la memòria audiovisual i històrica
	RGE núm. 1485/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora tecnològica
	RGE núm. 1486/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a selecció de projectes
	RGE núm. 1491/18, del diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a equips tecnològics

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 1285/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per millorar l'accés a l'habitatge a les Illes Balears.
	RGE núm. 1332/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació salarial de les diferents forces i cossos de Seguretat de l'estat amb la resta de cossos policials.
	RGE núm. 1350/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a equiparació salarial de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb les policies autonòmiques.
	RGE núm. 1498/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte d'adequació i pla d'usos del Centre Joan Crespí.
	RGE núm. 1524/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la quota basca.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 1306/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa TEI (tutoria entre iguals), davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 1501/18, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença del president del Consell Econòmic i Social, sobre el pla d'actuació per a 2018.
	RGE núm. 1277/18, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença de la vicepresidenta del Govern i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de l'acció de govern  que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat.

	3.17. INFORMACIÓ
	Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 10838/17 a 10909/17.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 674/18.
	Tramitació per urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 4319/17.
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1321/18 i 1314/18.



	4. INFORMACIONS
	Substitució de membre a la Ponència de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per tal de suprimir l'aforament
	Composició de la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute del Parlament de les Illes Balears.



