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de la recerca científica que duen a terme les entitats de les Illes Balears.
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K) RGE núm. 1542/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili a
l'illa d'Eivissa, de les subvencions per fomentar la mobilitat predoctoral fent estades breus a centres de R+D de fora de les Illes Balears.
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L) RGE núm. 1543/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en matèria de
subvencions concedit en conjunt, a beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per fomentar la mobilitat predoctoral
fent estades breus a centres de R+D de fora de les Illes Balears.
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M) RGE núm. 1544/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a operadors de telecomunicacions
de banda ampla, amb domicili a l'illa d'Eivissa, que han estat beneficiats per les subvencions.
7211
N) RGE núm. 1545/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en matèria de
subvencions concedit a operadors de telecomunicacions de banda ampla, amb domicili a l'illa d'Eivissa.
7211
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O) RGE núm. 1546/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a associacions o entitats que
tenguin com a finalitat fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes o adreçades a eradicar la violència contra les dones, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, que han estat beneficiàries de les subvencions.
7211
P) RGE núm. 1547/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en matèria de
subvencions concedit a associacions o entitats que tenguin com a finalitat fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes o
adreçades a eradicar la violència contra les dones, amb domicili a l'illa d'Eivissa, que han estat beneficiàries de les subvencions.
7212
Q) RGE núm. 1548/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili a
l'illa d'Eivissa, dels ajuts destinats a dissenyar i implantar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat
sexual i de gènere i la prevenció de l'LGTBIfòbia a les Illes Balears, i també de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals
i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes,
gais, trans, bisexuals i intersexuals.
7212
R) RGE núm. 1549/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit en conjunt als
beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts destinats a dissenyar i implantar campanyes divulgatives de sensibilització de la
ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i la prevenció de l'LGTBIfòbia a les Illes Balears, i també de difusió dels drets de
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig,
per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.
7212
S) RGE núm. 1550/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili a
l'illa d'Eivissa, de les subvencions per fomentar la dinamització i l'augment del capital social a la xarxa associativa de les Illes Balears.
7212
T) RGE núm. 1551/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per fomentar la dinamització i l'augment del capital social a la xarxa
associativa de les Illes Balears.
7213
U) RGE núm. 1552/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili a
l'illa d'Eivissa, de les subvencions per a l'any 2017 per tal de facilitar l'accés a les pimes o els emprenedors de les Illes Balears al
finançament per obtenir liquiditat o dur a terme els seus projectes d'inversió i modernització a fi de donar liquiditat al sistema econòmic
general.
7213
V) RGE núm. 1553/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per a l'any 2017 per tal de facilitar l'accés a les pimes o els emprenedors
de les Illes Balears al finançament per obtenir liquiditat o dur a terme els seus projectes d'inversió i modernització a fi de donar liquiditat
al sistema econòmic general.
7213
W) RGE núm. 1554/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agrupacions de protecció civil
beneficiàries, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per tal de dotar les agrupacions de voluntaris de protecció civil d'equips
d'emergències per poder-los fer servir en casos d'emergència.
7213
X) RGE núm. 1555/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit a
les agrupacions de protecció civil beneficiàries, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per tal de dotar les agrupacions de
voluntaris de protecció civil d'equips d'emergències per poder-los fer servir en casos d'emergència.
7214
Y) RGE núm. 1556/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili a
l'illa d'Eivissa, dels ajuts a persones amb discapacitat en concepte de beca per dia d'assistència als cursos del Pla per a la formació i la
integració en el treball de les persones amb discapacitat (FIOP 27).
7214
Z) RGE núm. 1557/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt als
beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts a persones amb discapacitat en concepte de beca per dia d'assistència als cursos
del Pla per a la formació i la integració en el treball de les persones amb discapacitat (FIOP 27).
7214
AA) RGE núm. 1558/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts a persones amb discapacitat en concepte de beca per dia d'assistència als cursos del Pla per a la formació
i la integració en el treball de les persones amb discapacitat (adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual o amb pobresa
profunda).
7215
AB) RGE núm. 1559/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, per ajuts a persones amb discapacitat en concepte de beca per dia d'assistència als cursos
del Pla per a la formació i la integració en el treball de les persones amb discapacitat (adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual
o amb pobresa profunda).
7215

7198

BOPIB núm. 131 - 23 de febrer de 2018

AC) RGE núm. 1560/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de les ajudes a persones residents a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera en concepte de beca per dia d'assistència
al curs bàsic de capacitació per a l'accés a la policia local.
7215
AD) RGE núm. 1561/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les ajudes a persones residents a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera en concepte
de beca per dia d'assistència al curs bàsic de capacitació per a l'accés a la policia local.
7215
AE) RGE núm. 1562/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts econòmics per desenvolupar accions de formació professional del sistema educatiu que poden dur a terme
les corporacions locals, les associacions professionals, les organitzacions no governamentals i altres entitats empresarials.
7216
AF) RGE núm. 1563/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts econòmics per desenvolupar accions de formació professional del sistema
educatiu que poden dur a terme les corporacions locals, les associacions professionals, les organitzacions no governamentals i altres
entitats empresarials.
7216
AG) RGE núm. 1564/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts als auxiliars de conversa.
7216
AH) RGE núm. 1565/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts als auxiliars de conversa.
7216
AI) RGE núm. 1566/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili a
l'illa d'Eivissa, de subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu adreçats a
alumnes amb necessitats especials educatives.
7217
AJ) RGE núm. 1567/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes
de suport educatiu adreçats a alumnes amb necessitats especials educatives.
7217
AK) RGE núm. 1568/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts econòmics per al finançament del transport escolar per als alumnes amb necessitats especials per al curs
escolar 2017-2018.
7217
AL) RGE núm. 1569/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts econòmics per al finançament del transport escolar per als alumnes amb
necessitats especials per al curs escolar 2017-2018.
7217
AM) RGE núm. 1570/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris l'any 2017, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts individualitzats de menjador escolar per motius socioeconòmics i de transport per al curs 2017-2018.
7217
AN) RGE núm. 1571/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris l'any 2017, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts individualitzats de menjador escolar per motius socioeconòmics
i de transport per al curs 2017-2018.
7218
AO) RGE núm. 1572/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts a federacions i associacions de pares i mares i federacions d'alumnes.
7218
AP) RGE núm. 1573/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts a federacions i associacions de pares i mares i federacions d'alumnes.
7218
AQ) RGE núm. 1574/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts al sosteniment de la xarxa pública d'escoles infantils de 0 a 3 anys.
7218
AR) RGE núm. 1575/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts al sosteniment de la xarxa pública d'escoles infantils de 0 a 3 anys. 7219
AS) RGE núm. 1576/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris.
7219
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AT) RGE núm. 1577/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris.
7219
AU) RGE núm. 1578/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris de postgrau.
7219
AV) RGE núm. 1579/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris de postgrau.
7219
AW) RGE núm. 1580/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de les beques d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus
universitari durant el curs 2017-2018.
7220
AX) RGE núm. 1581/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les beques d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a
la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2017-2018.
7220
AY) RGE núm. 1582/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts per a accions de política estratègica universitària.
7220
AZ) RGE núm. 1583/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts per a accions de política estratègica universitària.
7220
BA) RGE núm. 1602/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a títols d'ESO per part
d'alumnes que s'han integrat en un PMAR.
7220
BB) RGE núm. 1710/18, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a clàusules socials en
els contractes de la CAIB.
7221
BC) RGE núm. 1711/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de la patata (1).
7221
BD) RGE núm. 1712/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de la patata (2).
7221
BE) RGE núm. 1713/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de la patata (3).
7221
BF) RGE núm. 1740/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de l'emissió per IB3
de la "Nit de la cultura 2017".
7221
BG) RGE núm. 1741/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments practicats
a hospitals públics i avortaments practicats a clíniques privades durant el 2017.
7221
BH) RGE núm. 1742/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments practicats
a les clíniques privades de la nostra comunitat autònoma sufragats amb doblers públics durant el 2017.
7222
BI) RGE núm. 1743/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments quirúrgics
i avortaments químics practicats durant el 2017 a la nostra comunitat autònoma.
7222
BJ) RGE núm. 1744/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pastilles del dia després
venudes a les farmàcies de les Illes Balears durant el 2017.
7222
BK) RGE núm. 1745/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metges objectors de
consciència que treballen als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma a dia 31 de desembre de 2017.
7222
BL) RGE núm. 1746/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús docent a l'edifici de
l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella.
7222
BM) RGE núm. 1747/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partida pressupostària
per transformar l'edifici de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella en Escola d'Hostaleria de Menorca.
7222
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BN) RGE núm. 1748/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pressupostari
previst per al 2019 per transformar l'edifici de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella en Escola d'Hostaleria de Menorca.
7223
BO) RGE núm. 1749/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències de vehicles
de lloguer amb conductor fins el gener de 2018.
7223
BP) RGE núm. 1750/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències de vehicles
de lloguer amb conductor que es preveuen donar dins el 2018.
7223
BQ) RGE núm. 1751/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses a les quals
s'han atorgat llicències de vehicles de lloguer amb conductor.
7223
BR) RGE núm. 1752/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fase del procediment
de concessió de llicències de vehicles de lloguer amb conductor.
7223
BS) RGE núm. 1753/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions (milers d'euros) (deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la comunitat autònoma a l'Administració General
de l'Estat corresponent al mes de desembre de 2017.
7223
BT) RGE núm. 1754/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014.
7224
BU) RGE núm. 1755/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 d'ABAQUA.
7224
BV) RGE núm. 1756/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB).
7224
BW) RGE núm. 1757/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).
7224
BX) RGE núm. 1758/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
7224
BY) RGE núm. 1759/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de Palmanyola.
7225
BZ) RGE núm. 1760/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per al foment d'infraestructures universitàries (COFIU).
7225
CA) RGE núm. 1761/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per a la música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica
de les Illes Balears Ciutat de Palma".
7225
CB) RGE núm. 1762/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per a la protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds
de Balears.
7225
CC) RGE núm. 1763/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Centre Balears Europa (CBE).
7225
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CD) RGE núm. 1764/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears.
7226
CE) RGE núm. 1765/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci d'Aigües de les Illes Balears.
7226
CF) RGE núm. 1766/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci d'infraestructures de les Illes Balears.
7226
CG) RGE núm. 1767/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes balears (COFIB).
7226
CH) RGE núm. 1768/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci de transports de Mallorca (CTM).
7226
CI) RGE núm. 1769/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
7227
CJ) RGE núm. 1770/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).
7227
CK) RGE núm. 1771/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Escola d'Hoteleria de les Illes balears (EHIB).
7227
CL) RGE núm. 1772/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes balears.
7227
CM) RGE núm. 1773/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació per a l'escola Superior d'art dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB).
7227
CN) RGE núm. 1774/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació per al Conservatori Superior de música i dansa de les Illes
Balears.
7228
CO) RGE núm. 1775/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
7228
CP) RGE núm. 1776/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT). 7228
CQ) RGE núm. 1777/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
7228
CR) RGE núm. 1778/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
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mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes balears Ramon Llull.
7228
CS) RGE núm. 1779/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
7229
CT) RGE núm. 1780/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació per a l'Esport Balear.
7229
CU) RGE núm. 1781/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Robert Graves.
7229
CV) RGE núm. 1782/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU).
7229
CW) RGE núm. 1783/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
(IBISEC).
7229
CX) RGE núm. 1784/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de la Natura (IBANAT).
7229
CY) RGE núm. 1785/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de la Dona (IBDona).
7230
CZ) RGE núm. 1786/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de la Joventut (IBJove).
7230
DA) RGE núm. 1787/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
7230
DB) RGE núm. 1788/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
7230
DC) RGE núm. 1789/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).
7230
DD) RGE núm. 1790/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).
7231
DE) RGE núm. 1791/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Multimèdia de les Illes Balears, SAU.
7231
DF) RGE núm. 1792/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Ràdio de les Illes Balears, SAU.
7231
DG) RGE núm. 1793/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
7231
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DH) RGE núm. 1794/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
7231
DI) RGE núm. 1795/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA, SA).
7232
DJ) RGE núm. 1796/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Servei de Salut de les Illes Balears (IBSalut).
7232
DK) RGE núm. 1797/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Televisió de les Illes Balears, SAU.
7232
DL) RGE núm. 1798/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del càlcul del període
mitjà de pagament segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Universitat de les Illes Balears (UIB).
7232
DM) RGE núm. 1799/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el sector instrumental al Consell Insular
de Mallorca a dia 1 de gener de 2018.
7232
DN) RGE núm. 1800/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el sector instrumental al Consell Insular
de Menorca a dia 1 de gener de 2018.
7233
DO) RGE núm. 1801/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el sector instrumental al Consell Insular
d'Eivissa a dia 1 de gener de 2018.
7233
DP) RGE núm. 1802/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el sector instrumental al Consell Insular
de Formentera a dia 1 de gener de 2018.
7233
DQ) RGE núm. 1803/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el sector instrumental als diferents
ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener de 2018.
7233

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1737/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seu de l'eliminatòria de
quarts de final de la Copa Davis.
7233
B) RGE núm. 1804/18, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a persones amb altes
discapacitats.
7234
C) RGE núm. 1805/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a nou REIB.
7234
D) RGE núm. 1902/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació del projecte
de Centre d'Interpretació de Reserva de Biosfera.
7234
E) RGE núm. 1917/18, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora del Camp
Redó.
7234
F) RGE núm. 1918/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes
Erasmus.
7234
G) RGE núm. 1919/18, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures
de foment del transport públic.
7234
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H) RGE núm. 1920/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a seguretat al centre Es Pinaret.
7235
I) RGE núm. 1923/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació d'ATD i AD.
7235
J) RGE núm. 1924/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens amb
la comunitat educativa a l'hora de fer "barracoescoles".
7235
K) RGE núm. 1925/18, de la diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens amb
el Pla de transports.
7235
L) RGE núm. 1926/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens amb la
fórmula de càlcul per a la liquidació de bestretes als consells insulars.
7235
M) RGE núm. 1927/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens amb l'ampliació
del Parc de S'Albufera.
7235
N) RGE núm. 1928/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens amb
la proposta de declaració de noves ZEPA.
7236
O) RGE núm. 1929/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures
preventives.
7236
P) RGE núm. 1930/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dones
maltractades a Eivissa.
7236
Q) RGE núm. 1931/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens quant
a la zonificació del lloguer turístic.
7236
R) RGE núm. 1932/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a licitació de la revisió
del planejament infringint la Llei d'urbanisme.
7236

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1604/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a precarietat laboral als aeroports de les Illes Balears.

7236

B) RGE núm. 1721/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a creació d'un observatori de desigualtats en salut a les
Illes Balears (procediment d'urgència).
7239
C) RGE núm. 1807/18 (complementat amb l'escrit RGE núm. 1890/18), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a ciència
al Parlament (procediment d'urgència).
7240

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1601/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a flexibilitat per a l'organització dels PMAR als centres
educatius, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
7241
B) RGE núm. 1615/18, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS per Mallorca,
relativa a genocidi de rohignyas, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
7242
C) RGE núm. 1616/18 (complementat amb el RGE núm. 1667/18), dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS
per Menorca, Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a humanització del part i bones pràctiques obstètriques, davant la Comissió de Salut.
7243
D) RGE núm. 1677/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i de Can Misses, davant
la Comissió de Salut.
7244
E) RGE núm. 1720/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protocol d'acollida, davant la Comissió de Salut.
7244
F) RGE núm. 1722/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània, davant la Comissió
de Salut.
7245
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3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 10910/17 a 10993/17.
7246
B) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1655/18, 1651/18 i 1652/18.

7246

C) Habilitació de dilluns dia 26 de febrer de 2018 per tal de poder convocar una sessió de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
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4. INFORMACIONS
A) Substitució de membre del Grup Parlamentari Mixt a la Ponència de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
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B) Modificació del punt 2 de la Regulació de la gestió econòmica de la cambra.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 130, de 16 de febrer de 2018.
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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 de Salut 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. 10797/17, relativa a
dotació de vehicle als centres d'unitats bàsiques de salut de les
Illes Balears, amb l'esmena RGE núm. 1304/18, i quedà
aprovada la següent:

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministerio de
Sanidad que continuï estudiant amb celeritat i garanties la
inclusió de la indicació i del finançament de la medicació per
a la implementació de la PrEP com a complement a les mesures
de prevenció actuals per a persones amb alt risc de contagi,
tenint molt en compte les mesures preventives que ja es duen a
terme.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Sanitat
que, donats els canvis epidemiològics, elabori un nou pla del
VIH/SIDA i altres malalties de transmissió sexual. Aquest nou
pla ha de contemplar diferents línies de treball i revisar: les
estratègies de prevenció, el diagnòstic precoç i la millora de les
condicions de vida de les persones seropositives. Aquest pla
s’ha d’elaborar amb la col·laboració de les comunitats
autònomes, les societats científiques i les associacions de
persones afectades pel VIH/SIDA.

RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 13 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

A)
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a continuar dotant de vehicle els
centres d'unitats bàsiques de salut de les Illes balears,
especialment i prioritàriament les unitats bàsiques que comptin
amb una major població disseminada.
A la seu del Parlament, 13 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme 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. 11000/17, relativa a
tracte igualitari als viatges de l'IMSERSO, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut 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. 16679/17, a favor de la
lluita contra la SIDA, amb l'esmena RGE núm. 1270/18, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar la feina en matèria de prevenció,
especialment a les escoles i amb les persones amb pràctiques de
risc, a fomentar les proves de VIH, especialment les ràpides i
a reduir el diagnòstic tardà.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar en els centres sanitaris i educatius
campanyes de prevenció de la infecció pel VIH/SIDA i d'altres
malalties de transmissió sexual.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el VIH sigui denominat virus infectotransmissible
en lloc de virus infectocontagiós, especialment en els certificats
mèdics, ja que aquesta denominació contribueix a l'estigma i al
foment de la "Sida social".

C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a prendre les mesures necessàries per eliminar els
greuges comparatius entre els usuaris i les usuàries del
programa de vacances socials de l’IMSERSO generats per la
residència a diferents illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que, als viatges de turisme social impulsats per l'IMSERSO, es
consideri tot l'itinerari del viatge des de l'illa de residència dels
usuaris.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure, dins de les partides de compensació dels
costos de la insularitat del REIB, una partida específica que
elimini aquest greuge per a residents de Menorca, Eivissa i
Formentera que siguin usuaris dels programes de turisme social
de l'IMSERSO.
A la seu del Parlament, 13 de febrer de 2018
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Isabel M. Oliver i Sagreras
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2.5. INFORMACIÓ

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.8. INTERPELALACIONS

A)
Acord de recaptar la compareixença de la consellera de
Salut per tal d'informar sobre la situació de la salut mental
de les Illes Balears (RGE núm. 16975/18).
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de febrer de 2018, acordà, per unanimitat, de
recaptar la compareixença de la consellera de Salut per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Acord de recaptar la compareixença de la consellera de
Salut per tal d'informar sobre el motiu dels incompliments
en matèria de contractació que ha detectat la Sindicatura
de Comptes a l'exercici 2015 (RGE núm. 326/18).

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1662/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb les mesures
quant a l'aplicació dels objectius de desenvolupament
sostenibles a les Illes Balears.
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 seva política pel que fa a les mesures quant a
l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenibles a les
Illes Balears.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de febrer de 2018, acordà, per unanimitat, de
recaptar la compareixença de la consellera de Salut per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Decaïment de la Proposició no de llei RGE núm.
12546/17.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de febrer de 2018, quedà decaiguda
la davant la proposició no de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a estació d'investigació de
Can Marroig, atesa la impossibilitat d'assistència a la comissió
de la diputada que l'havia de defensar.
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 13 de febrer de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 1806/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de
bestretes als consells insulars.
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
en relació amb la política general d'aquest pel que fa a les
bestretes als consells insulars.
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2018, admet a tràmit les mocions següents.
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)
RGE núm. 1723/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política cultural del Govern, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 199/18.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 199/18,
relativa a política cultural del Govern, la moció següent.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 300.000
euros adreçades a agrupacions empresarials innovadores i
clústers del coneixement de les Illes Balears.
Quines són les agrupacions empresarials o clústers als quals
s'ha concedit subvenció amb domicili a l’illa d'Eivissa?

1. Promoure i dur a terme una política cultural inclusiva, això
és, una política pública que tengui en compte totes les
manifestacions culturals que es donen a les Illes Balears, sense
discriminar-ne cap, ja sigui per raó de gènere cultural, de
llengua d’expressió o d’orientació ideològica.
2. Garantir que les ajudes i subvencions que atorgui aquest
govern a qualsevol sector cultural s’atenguin als criteris
exposats en el punt 1, incloent-hi les ajudes i subvencions
destinades als mitjans de comunicació.

Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

B)
RGE núm. 1533/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
matèria de subvencions concedit a agrupacions
empresarials o clústers amb domicili a l'illa d'Eivissa.

3. Facilitar a les indústries culturals l’accés als fons europeus.
4. Triplicar, com a mínim, en el pressupost de 2019 la partida
d’IB3 destinada a produccions o coproduccions audiovisuals.
5. Promoure una política d’incentius fiscals per a les empreses
culturals de les Illes Balears.
6. Crear una finestreta única, a través del nounat Institut
d’Indústries Culturals, per reduir tant com sigui possible els
tràmits administratius deguts a l’actual diversitat competencial
entre administracions.
Palma, a 16 de febrer de 2018
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 300.000
euros adreçades a agrupacions empresarials innovadores i
clústers del coneixement de les Illes Balears.
Quin és l'import en matèria de subvencions concedit en
conjunt a agrupacions empresarials i clústers amb domicili a
l’illa d'Eivissa?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
C)
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1532/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a agrupacions
empresarials o clústers als quals s'ha concedit subvenció
amb domicili a l'illa d'Eivissa.

RGE núm. 1534/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a investigadors
que s'han incorporat al sistema de ciència i tecnologia
d'investigadors amb contractes "Ramon y Cajal" o
"Miguel Servet" amb domicili a l'illa d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 70.000
euros per a la incorporació al sistema de ciència i tecnologia
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d'investigadors amb contractes "Ramón y Cajal" o "Miguel
Servet".

Qui ha estat beneficiat, amb domicili a l’illa d'Eivissa, pels
ajuts per dur a terme accions especials dins el sistema de
ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears?

Quants són els investigadors que s'han incorporat al sistema
de ciència i tecnologia d'investigadors amb contractes "Ramón
y Cajal" o "Miguel Servet" amb domicili a l’illa d'Eivissa?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

D)
RGE núm. 1535/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
matèria de subvencions concedit en conjunt per a la
incorporació al sistema de ciència i tecnologia
d'investigadors, amb domicili a l'illa d'Eivissa amb
contractes "Ramon y Cajal" o "Miguel Servet".
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 70.000
euros per a la incorporació al sistema de ciència i tecnologia
d'investigadors amb contractes "Ramón y Cajal" o "Miguel
Servet".

Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

F)
RGE núm. 1537/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
matèria de subvencions concedit en conjunt a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, per ajuts per dur a terme
accions especials dins el sistema de ciència, tecnologia i
innovació de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 385.000
euros per ajuts per dur a terme accions especials dins el sistema
de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.
Quin és l'import en matèria de subvencions concedit en
conjunt a beneficiaris domiciliats a l’illa d'Eivissa, per ajuts per
dur a terme accions especials dins el sistema de ciència,
tecnologia i innovació de les Illes Balears?

Quin és l'import en matèria de subvencions concedit en
conjunt per a la incorporació al sistema de ciència i tecnologia
d'investigadors, amb domicili a l’illa d'Eivissa, amb contractes
"Ramón y Cajal" o "Miguel Servet"?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

E)
RGE núm. 1536/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts per dur a terme
accions especials dins el sistema de ciència, tecnologia i
innovació de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 385.000
euros per ajuts per dur a terme accions especials dins el sistema
de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.
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Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

G)
RGE núm. 1538/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts per dur a terme
accions especials dins el sistema de ciència, tecnologia i
innovació de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 200.000
euros per ajuts destinats als grups de recerca del sistema
d'innovació de les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiat, amb domicili a l’illa d'Eivissa, pels
ajuts destinats als grups de recerca del sistema d'innovació de
les Illes Balears?
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Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

H)
RGE núm. 1539/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
matèria de subvencions concedit en conjunt a beneficiaris
domiciliats a l'illa d'Eivissa, pels ajuts destinats als grups de
recerca del sistema d'innovació de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 200.000
euros per ajuts destinats als grups de recerca del sistema
d'innovació de les Illes Balears.
Quin és l'import en matèria de subvencions concedit en
conjunt a beneficiaris domiciliats a l’illa d'Eivissa pels ajuts
destinats als grups de recerca del sistema d'innovació de les
Illes Balears?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

I)
RGE núm. 1540/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per dur a
terme accions de divulgació de la recerca científica que
duen a terme les entitats de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 50.000
euros per subvencions per dur a terme accions de divulgació de
la recerca científica que duen a terme les entitats de les Illes
Balears.
Qui ha estat beneficiat, amb domicili a l’illa d'Eivissa, per
les subvencions per dur a terme accions de divulgació de la
recerca científica que duen a terme les entitats de les Illes
Balears?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

J)
RGE núm. 1541/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
matèria de subvencions concedit en conjunt a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, per les subvencions per dur
a terme accions de divulgació de la recerca científica que
duen a terme les entitats de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 50.000
euros per subvencions per dur a terme accions de divulgació de
la recerca científica que duen a terme les entitats de les Illes
Balears.
Quin és l'import en matèria de subvencions concedit en
conjunt a beneficiaris, amb domicili a l’illa d'Eivissa, per les
subvencions per dur a terme accions de divulgació de la recerca
científica que duen a terme les entitats de les Illes Balears?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

K)
RGE núm. 1542/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per
fomentar la mobilitat predoctoral fent estades breus a
centres de R+D de fora de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 50.000
euros per fomentar la mobilitat predoctoral fent estades breus
a centres de R+D de fora de les Illes Balears amb la finalitat de
dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació dels
estudiants i així poder impulsar el desenvolupament de la seva
tesi.
Qui ha estat beneficiat, amb domicili a l’illa d'Eivissa, per
les subvencions per fomentar la mobilitat predoctoral fent
estades breus a centres de R+D de fora de les Illes Balears amb
la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la
formació dels estudiants i així poder impulsar el
desenvolupament de la seva tesi?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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L)

N)

RGE núm. 1543/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
matèria de subvencions concedit en conjunt, a beneficiaris
amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per
fomentar la mobilitat predoctoral fent estades breus a
centres de R+D de fora de les Illes Balears.

RGE núm. 1545/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
matèria de subvencions concedit a operadors de
telecomunicacions de banda ampla, amb domicili a l'illa
d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 50.000
euros per fomentar la mobilitat predoctoral fent estades breus
a centres de R+D de fora de les Illes Balears amb la finalitat de
dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació dels
estudiants i així poder impulsar el desenvolupament de la seva
tesi.
Quin és l'import en matèria de subvencions concedit en
conjunt a beneficiaris amb domicili a l’illa d'Eivissa, de les
subvencions per fomentar la mobilitat predoctoral fent estades
breus a centres de R+D de fora de les Illes Balears amb la
finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la
formació dels estudiants i així poder impulsar el
desenvolupament de la seva tesi?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

M)
RGE núm. 1544/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a operadors de
telecomunicacions de banda ampla, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, que han estat beneficiats per les subvencions.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 842.000
euros adreçades als operadors de telecomunicacions de banda
ampla.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 842.000
euros adreçades als operadors de telecomunicacions de banda
ampla.
Quin és l'import en matèria de subvencions concedit en
conjunt a operadors de telecomunicacions de banda ampla, amb
domicili a l’illa d'Eivissa?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

O)
RGE núm. 1546/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a associacions o
entitats que tenguin com a finalitat fomentar la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes o adreçades a eradicar
la violència contra les dones, amb domicili a l'illa d'Eivissa,
que han estat beneficiàries de les subvencions.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 75.000
euros per promoure projectes destinats a donar suport al
moviment associatiu que tengui com a finalitat fomentar la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes o adreçat a eradicar
la violència contra les dones.
Quines associacions o entitats que tenguin com a finalitat
fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes o
adreçades a eradicar la violència contra les dones, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, han estat beneficiàries de les subvencions?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quins operadors de telecomunicacions de banda ampla,
amb domicili a l’illa d'Eivissa, han estat beneficiats per les
subvencions?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

P)
RGE núm. 1547/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
matèria de subvencions concedit a associacions o entitats
que tenguin com a finalitat fomentar la igualtat
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d'oportunitats entre dones i homes o adreçades a eradicar
la violència contra les dones, amb domicili a l'illa d'Eivissa,
que han estat beneficiàries de les subvencions.

estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
R)
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 75.000
euros per promoure projectes destinats a donar suport al
moviment associatiu que tengui com a finalitat fomentar la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes o adreçat a eradicar
la violència contra les dones.
Quin és l'import en matèria de subvencions concedit a
associacions o entitats que tenguin com a finalitat fomentar la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes o adreçades a
eradicar la violència contra les dones?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Q)
RGE núm. 1548/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts destinats a
dissenyar i implantar campanyes divulgatives de
sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i
de gènere i la prevenció de l'LGTBIfòbia a les Illes Balears,
i també de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits
sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per
garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 20.000
euros per a ajuts destinats a dissenyar i implantar campanyes
divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la
diversitat sexual i de gènere i la prevenció de l'LGTBIfòbia a
les Illes Balears, i també de difusió dels drets de lesbianes, gais,
trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits
sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per
garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals.
Qui ha estat beneficiat, amb domicili a l'illa d'Eivissa, pels
ajuts destinats a dissenyar i implantar campanyes divulgatives
de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i
de gènere i la prevenció de l'LGTBIfòbia a les Illes Balears, i
també de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals
i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits sensibles que

RGE núm. 1549/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
en conjunt als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa,
dels ajuts destinats a dissenyar i implantar campanyes
divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la
diversitat sexual i de gènere i la prevenció de l'LGTBIfòbia
a les Illes Balears, i també de difusió dels drets de lesbianes,
gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a qualsevol
dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de
maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 20.000
euros per a ajuts destinats a dissenyar i implantar campanyes
divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la
diversitat sexual i de gènere i la prevenció de l'LGTBIfòbia a
les Illes Balears, i també de difusió dels drets de lesbianes, gais,
trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits
sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per
garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals.
Quin és l'import concedit en conjunt als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts destinats a dissenyar i
implantar campanyes divulgatives de sensibilització de la
ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i la prevenció
de l'LGTBIfòbia a les Illes Balears, i també de difusió dels
drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI)
a qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016,
de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

S)
RGE núm. 1550/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per
fomentar la dinamització i l'augment del capital social a la
xarxa associativa de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 48.000
euros per fomentar la dinamització i l'augment del capital social
a la xarxa associativa de les Illes Balears.

import de 2.200.000 euros per facilitar l'accés a les pimes o els
emprenedors de les Illes Balears al finançament per obtenir
liquiditat o dur a terme els seus projectes d'inversió i
modernització a fi de donar liquiditat al sistema econòmic
general.

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, de les subvencions per fomentar la dinamització i
l'augment del capital social a la xarxa associativa de les Illes
Balears?

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, de les subvencions per a l'any 2017 per tal de facilitar
l'accés a les pimes o els emprenedors de les Illes Balears al
finançament per obtenir liquiditat o dur a terme els seus
projectes d'inversió i modernització a fi de donar liquiditat al
sistema econòmic general?

Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

T)
RGE núm. 1551/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, de les subvencions per fomentar la dinamització
i l'augment del capital social a la xarxa associativa de les
Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a 2017 de subvencions per import de 48.000
euros per fomentar la dinamització i l'augment del capital social
a la xarxa associativa de les Illes Balears.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per fomentar la
dinamització i l'augment del capital social a la xarxa associativa
de les Illes Balears?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

U)
RGE núm. 1552/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per a
l'any 2017 per tal de facilitar l'accés a les pimes o els
emprenedors de les Illes Balears al finançament per obtenir
liquiditat o dur a terme els seus projectes d'inversió i
modernització a fi de donar liquiditat al sistema econòmic
general.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria pluriennal (2017-2010) de subvencions per

V)
RGE núm. 1553/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, de les subvencions per a l'any 2017 per tal de
facilitar l'accés a les pimes o els emprenedors de les Illes
Balears al finançament per obtenir liquiditat o dur a terme
els seus projectes d'inversió i modernització a fi de donar
liquiditat al sistema econòmic general.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria pluriennal (2017-2010) de subvencions per
import de 2.200.000 euros per facilitar l'accés a les pimes o els
emprenedors de les Illes Balears al finançament per obtenir
liquiditat o dur a terme els seus projectes d'inversió i
modernització a fi de donar liquiditat al sistema econòmic
general.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per a l'any 2017
per tal de facilitar l'accés a les pimes o els emprenedors de les
Illes Balears al finançament per obtenir liquiditat o dur a terme
els seus projectes d'inversió i modernització a fi de donar
liquiditat al sistema econòmic general?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

W)
RGE núm. 1554/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a agrupacions de
protecció civil beneficiàries, amb domicili a l'illa d'Eivissa,
de les subvencions per tal de dotar les agrupacions de
voluntaris de protecció civil d'equips d'emergències per
poder-los fer servir en casos d'emergència.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
95.000 euros per tal de dotar les agrupacions de voluntaris de
protecció civil d'equips d'emergències per poder-los fer servir
en casos d'emergència.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
13.000 euros per a ajuts a persones amb discapacitat en
concepte de beca per dia d'assistència als cursos del Pla per a
la formació i la integració en el treball de les persones amb
discapacitat (FIOP 27).

Quines han estat les agrupacions de protecció civil
beneficiàries, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions
per tal de dotar les agrupacions de voluntaris de protecció civil
d'equips d'emergències per poder-los fer servir en casos
d'emergència?

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts a persones amb discapacitat en concepte de
beca per dia d'assistència als cursos del Pla per a la formació i
la integració en el treball de les persones amb discapacitat
(FIOP 27)?

Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

X)
RGE núm. 1555/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit a les agrupacions de protecció civil
beneficiàries, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les
subvencions per tal de dotar les agrupacions de voluntaris
de protecció civil d'equips d'emergències per poder-los fer
servir en casos d'emergència.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
95.000 euros per tal de dotar les agrupacions de voluntaris de
protecció civil d'equips d'emergències per poder-los fer servir
en casos d'emergència.
Quin és l'import en conjunt concedit a les agrupacions de
protecció civil beneficiàries, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de
les subvencions per tal de dotar les agrupacions de voluntaris
de protecció civil d'equips d'emergències per poder-los fer
servir en casos d'emergència?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Z)
RGE núm. 1557/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels
ajuts a persones amb discapacitat en concepte de beca per
dia d'assistència als cursos del Pla per a la formació i la
integració en el treball de les persones amb discapacitat
(FIOP 27).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
13.000 euros per a ajuts a persones amb discapacitat en
concepte de beca per dia d'assistència als cursos del Pla per a
la formació i la integració en el treball de les persones amb
discapacitat (FIOP 27).
Quin és l'import en conjunt als beneficiaris, amb domicili a
l'illa d'Eivissa, dels ajuts a persones amb discapacitat en
concepte de beca per dia d'assistència als cursos del Pla per a
la formació i la integració en el treball de les persones amb
discapacitat (FIOP 27)?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Y)
RGE núm. 1556/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts a persones amb
discapacitat en concepte de beca per dia d'assistència als
cursos del Pla per a la formació i la integració en el treball
de les persones amb discapacitat (FIOP 27).

AA)
RGE núm. 1558/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts a persones amb
discapacitat en concepte de beca per dia d'assistència als
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cursos del Pla per a la formació i la integració en el treball
de les persones amb discapacitat (adreçades a persones amb
discapacitat intel·lectual o amb pobresa profunda).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
2.000 euros per a ajuts a persones amb discapacitat en concepte
de beca per dia d'assistència als cursos del Pla per a la formació
i la integració en el treball de les persones amb discapacitat
(adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual o amb
pobresa profunda).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts a persones amb discapacitat en concepte de
beca per dia d'assistència als cursos del Pla per a la formació i
la integració en el treball de les persones amb discapacitat
(adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual o amb
pobresa profunda)?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
AB)
RGE núm. 1559/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, per ajuts a persones amb discapacitat en
concepte de beca per dia d'assistència als cursos del Pla per
a la formació i la integració en el treball de les persones
amb discapacitat (adreçades a persones amb discapacitat
intel·lectual o amb pobresa profunda).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
2.000 euros per a ajuts a persones amb discapacitat en concepte
de beca per dia d'assistència als cursos del Pla per a la formació
i la integració en el treball de les persones amb discapacitat
(adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual o amb
pobresa profunda).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, per ajuts a persones amb discapacitat
en concepte de beca per dia d'assistència als cursos del Pla per
a la formació i la integració en el treball de les persones amb
discapacitat (adreçades a persones amb discapacitat
intel·lectual o amb pobresa profunda)?
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Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AC)
RGE núm. 1560/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les ajudes a persones
residents a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera en
concepte de beca per dia d'assistència al curs bàsic de
capacitació per a l'accés a la policia local.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
15.000 euros per a ajudes a persones residents a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera en concepte de beca per dia
d'assistència al curs bàsic de capacitació per a l'accés a la
policia local.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, per ajudes a persones residents a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera en concepte de beca per dia
d'assistència al curs bàsic de capacitació per a l'accés a la
policia local?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AD)
RGE núm. 1561/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, de les ajudes a persones residents a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera en concepte de beca per dia
d'assistència al curs bàsic de capacitació per a l'accés a la
policia local.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
15.000 euros per a ajudes a persones residents a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera en concepte de beca per dia
d'assistència al curs bàsic de capacitació per a l'accés a la
policia local.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajudes a persones residents a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera en concepte de beca per
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dia d'assistència al curs bàsic de capacitació per a l'accés a la
policia local?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AE)
RGE núm. 1562/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts econòmics per
desenvolupar accions de formació professional del sistema
educatiu que poden dur a terme les corporacions locals, les
associacions professionals, les organitzacions no
governamentals i altres entitats empresarials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
948.750 euros per als ajuts econòmics per desenvolupar
accions de formació professional del sistema educatiu que
poden dur a terme les corporacions locals, les associacions
professionals, les organitzacions no governamentals i altres
entitats empresarials.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts econòmics per desenvolupar accions de
formació professional del sistema educatiu que poden dur a
terme les corporacions locals, les associacions professionals,
les organitzacions no governamentals i altres entitats
empresarials?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AF)
RGE núm. 1563/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts econòmics per desenvolupar accions de
formació professional del sistema educatiu que poden dur
a terme les corporacions locals, les associacions
professionals, les organitzacions no governamentals i altres
entitats empresarials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
948.750 euros per als ajuts econòmics per desenvolupar
accions de formació professional del sistema educatiu que
poden dur a terme les corporacions locals, les associacions

professionals, les organitzacions no governamentals i altres
entitats empresarials.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts econòmics per
desenvolupar accions de formació professional del sistema
educatiu que poden dur a terme les corporacions locals, les
associacions professionals, les organitzacions no
governamentals i altres entitats empresarials?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AG)
RGE núm. 1564/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts als auxiliars de
conversa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
742.080 euros per als ajuts per als auxiliars de conversa.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts per als auxiliars de conversa?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AH)
RGE núm. 1565/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts als auxiliars de conversa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
742.080 euros per als ajuts per als auxiliars de conversa.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts per als auxiliars de
conversa?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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AI)
RGE núm. 1566/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes
de suport educatiu adreçats a alumnes amb necessitats
especials educatives.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
36.000 euros per subvencions adreçades a entitats sense ànim
de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu
adreçats a alumnes amb necessitats especials educatives.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, per subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre que desenvolupen programes de suport educatiu adreçats
a alumnes amb necessitats especials educatives?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AJ)
RGE núm. 1567/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, de subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre que desenvolupen programes de suport educatiu
adreçats a alumnes amb necessitats especials educatives.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
36.000 euros per subvencions adreçades a entitats sense ànim
de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu
adreçats a alumnes amb necessitats especials educatives.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, per subvencions adreçades a entitats
sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport
educatiu adreçats a alumnes amb necessitats especials
educatives?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AK)
RGE núm. 1568/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
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amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts econòmics per al
finançament del transport escolar per als alumnes amb
necessitats especials per al curs escolar 2017-2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
250.000 euros per a ajuts econòmics per al finançament del
transport escolar per als alumnes amb necessitats especials per
al curs escolar 2017-2018.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts econòmics per al finançament del transport
escolar per als alumnes amb necessitats especials per al curs
escolar 2017-2018?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AL)
RGE núm. 1569/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts econòmics per al finançament del
transport escolar per als alumnes amb necessitats especials
per al curs escolar 2017-2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per import de
250.000 euros per a ajuts econòmics per al finançament del
transport escolar per als alumnes amb necessitats especials per
al curs escolar 2017-2018.
Quin les l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts econòmics per al
finançament del transport escolar per als alumnes amb
necessitats especials per al curs escolar 2017-2018?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AM)
RGE núm. 1570/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
l'any 2017, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts
individualitzats de menjador escolar per motius
socioeconòmics i de transport per al curs 2017-2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria pluriennal 2017-2018, per import de 2.100.000
euros per a ajuts individualitzats de menjador escolar per
motius socioeconòmics i de transport per al curs 2017-2018.
Quins han estat els beneficiaris l'any 2017, amb domicili a
l'illa d'Eivissa, dels ajuts individualitzats de menjador escolar
per motius socioeconòmics i de transport per al curs 20172018?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AN)
RGE núm. 1571/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris l'any 2017, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts individualitzats de menjador
escolar per motius socioeconòmics i de transport per al curs
2017-2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria pluriennal 2017-2018, per import de 2.100.000
euros per a ajuts individualitzats de menjador escolar per
motius socioeconòmics i de transport per al curs 2017-2018.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris l'any
2017, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts individualitzats
de menjador escolar per motius socioeconòmics i de transport
per al curs 2017-2018?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AO)
RGE núm. 1572/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts a federacions i
associacions de pares i mares i federacions d'alumnes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 300.000 euros per

a ajuts individualitzats de menjador escolar per a ajuts a
federacions i associacions de pares i mares i federacions
d'alumnes.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts a federacions i associacions de pares i
mares i federacions d'alumnes?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AP)
RGE núm. 1573/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts a federacions i associacions de pares i
mares i federacions d'alumnes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 300.000 euros per
a ajuts individualitzats de menjador escolar per a ajuts a
federacions i associacions de pares i mares i federacions
d'alumnes.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts a federacions i associacions
de pares i mares i federacions d'alumnes?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AQ)
RGE núm. 1574/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts al sosteniment de
la xarxa pública d'escoles infantils de 0 a 3 anys.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 1.700.000 euros
per a ajuts al sosteniment de la xarxa pública d'escoles infantils
de 0 a 3 anys.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts al sosteniment de la xarxa pública d'escoles
infantils de 0 a 3 anys?
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El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AR)
RGE núm. 1575/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts al sosteniment de la xarxa pública
d'escoles infantils de 0 a 3 anys.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 1.700.000 euros
per a ajuts al sosteniment de la xarxa pública d'escoles infantils
de 0 a 3 anys.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts al sosteniment de la xarxa
pública d'escoles infantils de 0 a 3 anys?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AS)
RGE núm. 1576/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament
per a alumnes universitaris.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 320.000 euros per
a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament per a alumnes
universitaris?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AT)
RGE núm. 1577/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament per a alumnes
universitaris.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 320.000 euros per
a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament per a
alumnes universitaris?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AU)
RGE núm. 1578/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament
per a alumnes universitaris de postgrau.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 18.000 euros per
a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris de postgrau.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament per a alumnes
universitaris de postgrau?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AV)
RGE núm. 1579/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament per a alumnes
universitaris de postgrau.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 18.000 euros per
a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris de postgrau.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts de desplaçament per a
alumnes universitaris de postgrau?
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Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AW)
RGE núm. 1580/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les beques d'allotjament
per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a
la vida acadèmica del campus universitari durant el curs
2017-2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 13.048 euros per
a beques d'allotjament per fomentar la integració dels nous
estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus
universitari durant el curs 2017-2018.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, de les beques d'allotjament per fomentar la integració
dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus
universitari durant el curs 2017-2018?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AX)
RGE núm. 1581/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, de les beques d'allotjament per fomentar la
integració dels nous estudiants de la UIB a la vida
acadèmica del campus universitari durant el curs 20172018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 13.048 euros per
a beques d'allotjament per fomentar la integració dels nous
estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus
universitari durant el curs 2017-2018.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, de les beques d'allotjament per
fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida
acadèmica del campus universitari durant el curs 2017-2018?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AY)
RGE núm. 1582/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris,
amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts per a accions de
política estratègica universitària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 60.000 euros per
a ajuts per a accions de política estratègica universitària.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts per a accions de política estratègica
universitària?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AZ)
RGE núm. 1583/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, dels ajuts per a accions de política estratègica
universitària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l'any 2017 per import de 60.000 euros per
a ajuts per a accions de política estratègica universitària.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts per a accions de política
estratègica universitària?
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BA)
RGE núm. 1602/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a títols
d'ESO per part d'alumnes que s'han integrat en un PMAR.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin percentatge d'alumnes que s'han integrat en un PMAR
durant el 2n i/o el 3r d'ESO han obtingut el títol d'ESO en
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finalitzar 4t? Es demana el valor per a cada curs des que
existeix el PMAR.
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

BB)
RGE núm. 1710/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clàusules socials en els contractes de la CAIB.
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 de contractes de l'Administració de la CAIB
(incloent els celebrats pel sector instrumental) s'han publicat
d'ençà l'aprovació de les clàusules socials?, i quants d'aquests
contractes inclouen les esmentades clàusules socials?
Palma, a 14 de febrer de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

BC)
RGE núm. 1711/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de la
patata (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.
Un cop elaborat l'anomenat Pla estratègic de la patata, ens
pot indicar quina continuïtat i quin seguiment ha tingut
l'esmentat pla?
Palma, a 14 de febrer de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BD)
RGE núm. 1712/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de la
patata (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Un cop elaborat l'anomenat Pla estratègic de la patata,
quantes reunions s'han realitzat en relació amb la continuïtat i
el seguiment de l'esmentat pla?
Palma, a 14 de febrer de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
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BE)
RGE núm. 1713/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de la
patata (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Un cop elaborat l'anomenat Pla estratègic de la patata,
quantes persones i entitats han participat en les reunions de
seguiment i continuïtat del Pla? Indicau el nom i el cognom
dels participants a les diverses reunions així com de les entitats.
Palma, a 14 de febrer de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BF)
RGE núm. 1740/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'emissió per IB3 de la "Nit de la cultura 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.
D'acord amb les dades publicades per un mitjà de
comunicació el passat 18 de gener de 2018, la despesa de
l'emissió, per IB3, de la "Nit de la Cultura" en la seva edició de
2017 fou abonada en un 60% per IB3 i en un 30% per la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports. Pot informar el
Govern del cost total de l'emissió?, i d'aquest cost a quina
quantitat ha fet front IB3 i a quina quantitat la conselleria o els
ens que en depenen?
Palma, a 15 de febrer de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

BG)
RGE núm. 1741/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avortaments practicats a hospitals públics i avortaments
practicats a clíniques privades durant el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'avortaments practicats a hospitals
públics i quin el nombre total d'avortaments practicats a
clíniques privades de la nostra comunitat autònoma dins l'any
2017?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
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BH)
RGE núm. 1742/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avortaments practicats a les clíniques privades de la nostra
comunitat autònoma sufragats amb doblers públics durant
el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'avortaments practicats a les
clíniques privades de la nostra comunitat autònoma sufragats
amb doblers públics dins l'any 2017?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BI)
RGE núm. 1743/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avortaments quirúrgics i avortaments químics practicats
durant el 2017 a la nostra comunitat autònoma.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'avortaments quirúrgics i quin el
nombre total d'avortaments químics practicats dins l'any 2017
a la nostra comunitat autònoma?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BJ)
RGE núm. 1744/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pastilles del dia després venudes a les farmàcies de les Illes
Balears durant el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de pastilles del dia després venudes
a les farmàcies de les Illes Balears durant el 2017?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BK)
RGE núm. 1745/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

metges objectors de consciència que treballen als hospitals
públics de la nostra comunitat autònoma a dia 31 de
desembre de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de metges objectors de consciència
que treballen als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma a dia 31 de desembre de 2017?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BL)
RGE núm. 1746/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús
docent a l'edifici de l'antiga estació marítima del Port de
Ciutadella.
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.
Permet el Pla general d'ordenació urbana de l'Ajuntament
de Ciutadella l'ús docent a l'edifici de l'antiga estació marítima
del Port de Ciutadella?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BM)
RGE núm. 1747/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
partida pressupostària per transformar l'edifici de l'antiga
estació marítima del Port de Ciutadella en Escola
d'Hostaleria de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De quina partida pressupostària dels pressuposts de la
CAIB del 2018 i quin import s'utilitzarà a fi de fer les primeres
passes de cara a transformar l'edifici de l'antiga estació
marítima del Port de Ciutadella en l'escola d'Hostaleria de
Menorca?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BN)
RGE núm. 1748/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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import pressupostari previst per al 2019 per transformar
l'edifici de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella
en Escola d'Hostaleria de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin import està previst pressupostar en els pressuposts de
la CAIB del 2019 a fi de transformar l'edifici de l'antiga estació
marítima del Port de Ciutadella en l'escola d'Hostaleria de
Menorca?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BO)
RGE núm. 1749/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències de vehicles de lloguer amb conductor fins el gener
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes llicències de vehicles de lloguer amb conductor
(VTC) s'han donat fins a data 31 de gener de 2016?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BP)
RGE núm. 1750/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències de vehicles de lloguer amb conductor que es
preveuen donar dins el 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes llicències de vehicles de lloguer amb conductor
(VTC) es preveu donar dins el 2018?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BQ)
RGE núm. 1751/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses a les quals s'han atorgat llicències de vehicles de
lloguer amb conductor.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quantes empreses s'han atorgat llicències de vehicles de
lloguer amb conductor (VTC) fins a la data d'avui?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BR)
RGE núm. 1752/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fase
del procediment de concessió de llicències de vehicles de
lloguer amb conductor.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En cas que no s'hagi adjudicat a dia d'avui cap llicència de
vehicles de lloguer amb conductor (VTC), en quina fase es
troba el procediment de concessió de llicències?
Palma, a 15 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BS)
RGE núm. 1753/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions (milers d'euros) (deute
comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de desembre de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de desembre de 2017, amb el
desglossament corresponent a Sanitat, Educació, Serveis
Socials i la resta?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BT)
RGE núm. 1754/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
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computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BU)
RGE núm. 1755/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 d'ABAQUA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència Balear
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BV)
RGE núm. 1756/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'Agència de Turisme
de les Illes Balears (ATB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB)?

Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BW)
RGE núm. 1757/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència
Tributària de les Illes Balears (ATIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència
Tributària de les Illes Balears (ATIB)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BX)
RGE núm. 1758/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BY)
RGE núm. 1759/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
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d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

BZ)
RGE núm. 1760/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
al foment d'infraestructures universitàries (COFIU).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per al
foment d'infraestructures universitàries (COFIU)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CA)
RGE núm. 1761/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les
Illes Balears Ciutat de Palma".
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per a
la música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma"?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CB)
RGE núm. 1762/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per a
la protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de
Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CC)
RGE núm. 1763/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Centre
Balears Europa (CBE).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Centre Balears
Europa (CBE)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CD)
RGE núm. 1764/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CE)
RGE núm. 1765/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci
d'Aigües de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci
d'Aigües de les Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CF)
RGE núm. 1766/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci
d'infraestructures de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci
d'infraestructures de les Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CG)
RGE núm. 1767/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la recuperació de la fauna de les Illes balears (COFIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per a
la recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CH)
RGE núm. 1768/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci de
transports de Mallorca (CTM).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci de
transports de Mallorca (CTM)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CI)
RGE núm. 1769/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
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Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CL)
RGE núm. 1772/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes balears.
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.

CJ)
RGE núm. 1770/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CK)
RGE núm. 1771/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Escola
d'Hoteleria de les Illes balears (EHIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CM)
RGE núm. 1773/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
a l'escola Superior d'art dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació per a
l'escola Superior d'art dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CN)
RGE núm. 1774/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
al Conservatori Superior de música i dansa de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació per al
Conservatori Superior de música i dansa de les Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CO)
RGE núm. 1775/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CP)
RGE núm. 1776/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CQ)
RGE núm. 1777/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació de
Sang i Teixits de les Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CR)
RGE núm. 1778/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes balears Ramon Llull.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CS)
RGE núm. 1779/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CT)
RGE núm. 1780/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
a l'Esport Balear.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació per a
l'Esport Balear?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CU)
RGE núm. 1781/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Robert Graves.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Robert
Graves?
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Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CV)
RGE núm. 1782/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Gestió
d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Gestió
d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CW)
RGE núm. 1783/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut
Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
(IBISEC).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CX)
RGE núm. 1784/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut
Balear de la Natura (IBANAT).
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de
la Natura (IBANAT)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CY)
RGE núm. 1785/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut
Balear de la Dona (IBDona).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de
la Dona (IBDona)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

CZ)
RGE núm. 1786/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut
Balear de la Joventut (IBJove).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de
la Joventut (IBJove)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DA)
RGE núm. 1787/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut
Balear de l'Habitatge (IBAVI).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de
l'Habitatge (IBAVI)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DB)
RGE núm. 1788/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DC)
RGE núm. 1789/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Estudis Baleàrics (IEB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Estudis
Baleàrics (IEB)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DD)
RGE núm. 1790/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DE)
RGE núm. 1791/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Multimèdia
de les Illes Balears, SAU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Multimèdia de
les Illes Balears, SAU?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DF)
RGE núm. 1792/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Ràdio de les
Illes Balears, SAU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Ràdio de les Illes
Balears, SAU?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DG)
RGE núm. 1793/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DH)
RGE núm. 1794/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Servei
d'Ocupació de les Illes balears (SOIB)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DI)
RGE núm. 1795/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Serveis de
Millora Agrària, SA (SEMILLA, SA).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Serveis de
Millora Agrària, SA (SEMILLA, SA)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DJ)
RGE núm. 1796/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Servei de
Salut de les Illes Balears (IBSalut).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Servei de Salut
de les Illes Balears (IBSalut)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DK)
RGE núm. 1797/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Televisió de
les Illes Balears, SAU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Televisió de les
Illes balears, SAU?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DL)
RGE núm. 1798/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Universitat de
les Illes Balears (UIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'entitat Universitat de les
Illes Balears (UIB)?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DM)
RGE núm. 1799/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el
sector instrumental al Consell Insular de Mallorca a dia 1
de gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament per part del Govern de les Illes Balears i
tot el sector instrumental al Consell Insular de Mallorca a dia
1 de gener de 2018?
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Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DN)
RGE núm. 1800/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el
sector instrumental al Consell Insular de Menorca a dia 1
de gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament per part del Govern de les Illes Balears i
tot el sector instrumental al Consell Insular de Menorca a dia
1 de gener de 2018?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DO)
RGE núm. 1801/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el
sector instrumental al Consell Insular d'Eivissa a dia 1 de
gener de 2018.
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Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament per part del Govern de les Illes Balears i
tot el sector instrumental al Consell Insular de Formentera a dia
1 de gener de 2018?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DQ)
RGE núm. 1803/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el
sector instrumental als diferents ajuntaments de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament per part del Govern de les Illes Balears i
tot el sector instrumental als diferents ajuntaments de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, especificant
ajuntament per ajuntaments, a dia 1 de gener de 2018?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

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.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament per part del Govern de les Illes Balears i
tot el sector instrumental al Consell Insular d'Eivissa a dia 1 de
gener de 2018?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2018, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

DP)
RGE núm. 1802/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el
sector instrumental al Consell Insular de Formentera a dia
1 de gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1737/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seu
de l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Davis.
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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Com valora el Govern de les Illes Balears que Alcúdia,
finalment, retirés la seva candidatura per ser seu de
l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Davis?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

B)
RGE núm. 1804/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
persones amb altes discapacitats.

D)
RGE núm. 1902/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació
del projecte de Centre d'Interpretació de Reserva de
Biosfera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quina situació es troba el projecte de Centre
d'Interpretació de Reserva de Biosfera a S'Enclusa?

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.
S'ajusten les necessitats de les persones amb altes
discapacitats a les mesures preses recentment?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

C)
RGE núm. 1805/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a nou REIB.

Palma, a 20 de febrer de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

E)
RGE núm. 1917/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
millora del Camp Redó.
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.
Quin és el paper de l'IBAVI en la millora del barri del
Camp Redó a Palma?

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.
En quin punt es troben les negociacions entre el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri d'Hisenda sobre el nou REIB?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

F)
RGE núm. 1918/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes Erasmus.
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 subvencions té el Govern per complementar les
ajudes que reben els joves de les Illes balears que participen als
programes Erasmus?

Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 20 de febrer de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

G)
RGE núm. 1919/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a mesures de foment del transport públic.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula 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 20 de febrer de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

H)
RGE núm. 1920/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a seguretat al centre Es Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Considera el Govern que hi ha diàleg i consens amb la
comunitat educativa a l'hora de decidir fer "barracoescoles"?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)
RGE núm. 1925/18, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg
i consens amb el Pla de transports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que hi ha hagut diàleg i consens quant
al Pla de transports?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Margalida Cabrer i González

Creu que Es Pinaret és un centre segur?
L)
Palma, a 21 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

RGE núm. 1926/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diàleg i consens amb la fórmula de càlcul per a la liquidació
de bestretes als consells insulars.

RGE núm. 1923/18, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació
d'ATD i AD.

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

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

Considera el Govern 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?

I)

Palma, a 20 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Sr. Conseller, ens podria explicar com regularà la seva
conselleria les places d'assessor tècnic docent i d'assessor
docent per al proper curs 2018-2019?
Palma, a 21 de febrer de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot

J)
RGE núm. 1924/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg
i consens amb la comunitat educativa a l'hora de fer
"barracoescoles".
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.

M)
RGE núm. 1927/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens amb
l'ampliació del Parc de S'Albufera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que hi ha diàleg i consens en relació
amb l'ampliació del Parc de S'Albufera?
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Palma, a 20 de febrer de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

Q)
RGE núm. 1931/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i
consens quant a la zonificació del lloguer turístic.

RGE núm. 1928/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg
i consens amb la proposta de declaració de noves ZEPA.

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

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

Considera la Sra. Presidenta del Govern que ha existit
diàleg i consens en relació amb la zonificació del lloguer
turístic?

N)

Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Considera el Govern que hi ha hagut diàleg i consens amb
la proposta de declaració de noves ZEPA?
Palma, a 21 de febrer de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

O)
RGE núm. 1929/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a mesures preventives.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears per evitar l'entrada de serps a l'illa d'Eivissa?

R)
RGE núm. 1932/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
licitació de la revisió del planejament infringint la Llei
d'urbanisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el conseller de Territori que l'ajuntament més
important de Balears acabi de licitar la revisió del seu
planejament infringint la Llei d'urbanisme recentment
aprovada?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

P)
RGE núm. 1930/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a dones maltractades a Eivissa.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Com valora el Govern de les Illes Balears la falta de
celeritat per part de la Delegació del Govern davant la falta
d'efectius per protegir les dones maltractades a Eivissa?
A)
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

RGE núm. 1604/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a precarietat laboral als aeroports de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Dia 2 de juny de 2016 es va debatre i aprovar a la Comissió
de Turisme d’aquest parlament la Proposició no de llei RGE
núm. 7094/16, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a exigència de handling dels aeroports de les Illes
Balears, així com en les seves condicions laborals i socials.
L’exposició de motius de la proposició no de llei deia així:
«Els serveis a terra que presten per elles mateixes o a
través de tercers les companyies aèries als usuaris
d’aeroports de les Illes Balears han de ser prestats amb les
millors condicions possibles per tal de garantir una bona
atenció als ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
així com a la gent que ens visita. I no serà possible assolir
aquesta qualitat sense unes condicions laborals dignes així
com les necessàries garanties per que fa a la salut i la
seguretat en el treball.
El fet afegit que AENA -que és responsable de
promoure, vetllar, exigir i garantir les condicions de qualitat
dels serveis a terra (handling) que són prestats per les seves
companyies adjudicatàries- obtingui uns importants
beneficis econòmics de l’activitat aeroportuària i comercial
dels aeroports de les Illes Balears, fa encara més exigible
per part de les ciutadanes i ciutadans que aquests serveis
siguin de la màxima qualitat.
Així mateix, la condició d’empresa de titularitat pública
d’AENA fa encara més exigible que mai, en l’adjudicació
dels serveis dels aeroports, que la rendibilitat empresarial
sigui compatible amb les condicions laborals i socials dels
treballadors i les treballadores així com amb la seva
estabilitat laboral i les condicions de salut i seguretat
laborals.
Això no obstant, les condicions econòmiques imposades
per AENA en els concursos d’adjudicació dels serveis de
handling, així com la falta de les suficients clàusules de
garantia de les condicions de qualitat laboral i social
exigibles a les concessions efectuades per una empresa de
titularitat pública, fan que les empreses adjudicatàries
d’aquests serveis no garanteixin sempre de manera suficient
la qualitat dels serveis prestats i, en qualsevol cas,
perjudiquen la necessària qualitat i estabilitat de les
contractacions laborals, les necessàries clàusules socials i
les òptimes condicions de salut laboral i seguretat.
En aquest sentit, les organitzacions sindicals han vingut
denunciant públicament els dèficits pel que fa a la salut i la
seguretat laborals així com a la progressiva precarització
del treball en el sector del handling en els aeroports de les
Illes Balears, amb un pes cada vegada més important de la
contractació temporal i fins i tot per hores.»
Ha passat més d’un any des de l’aprovació de la referida
proposició no de llei i hem pogut veure que, més enllà de
l’absoluta manca de respecte demostrada pel Ministeri de
Foment i AENA cap a les resolucions d’aquest parlament, la
situació a les empreses de handling que operen als aeroports de
les Illes Balears no ha millorat sinó que, ben al contrari, s’ha fet
extensiva a d’altres àmbits laborals, com ara les empreses de
neteja així com de seguretat dels aeroports.
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En el cas de les contractes de neteja, es va haver d’arribar
a situacions personals dramàtiques per part de les treballadors
i els treballadors i a unes condicions deplorables en relació amb
la netedat dels aeroports per tal que AENA reaccionés a la
vergonyosa situació creada per l’empresa adjudicatària.
L’actuació de les empreses adjudicatàries no seria possible
si no fos emparada o, si més no, generada en origen a partir
dels criteris de contractació de l’ens, molt més preocupat per
generar més dividends als seus accionistes que no per donar un
bon servei als usuaris i garantir unes bones condicions laborals
a les treballadores i treballadors que, de manera directa o
indirecta, depenen de les decisions d’AENA.
A diferència del que ocorre a la contractació i a les
licitacions públiques que es realitzen al Govern de les Illes
Balears, AENA no inclou clàusules socials que garanteixin el
compliment dels convenis col·lectius sectorials territorials i que
afavoreixin una millora de les condicions laborals, sobretot
front aquells casos en què es donen externalitzacions o
subcontractacions de serveis.
D’altra banda, en el cas de Balears, AENA va decidir
ampliar el nombre d’autoritzacions, atorgant la llicència a 3
operadors de handling a l'aeroport de Palma, 2 a Eivissa i 2 a
Menorca (als quals cal sumar els operadors d’autohandling), la
qual cosa dificulta la coordinació preventiva d'un nombre tan
elevat d'empreses en un mateix espai físic. Aquesta decisió
contrasta amb les actuacions preses pels gestors d'altres
aeroports amb major tràfic de passatgers, com és el cas del de
Frankfurt (el tercer d'Europa), que només compta amb dos
operadors de handling autoritzats. La reducció del nombre
d’empreses de handling autoritzades limitaria l’acumulació de
contractes a temps parcial d’un mateix treballador en diverses
empreses i facilitaria el control dels temps de treball real,
afavorint una millora de les condicions laborals dels
treballadors.
Sense entrar en consideracions sobre situacions viscudes en
aeroports que no pertanyen a la nostra comunitat, la veritat és
que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears i els molts
milers de turistes que han passat pels nostres aeroports han
pogut comprovar durant aquest estiu la manca de personal i les
condicions precàries de treball en molts de serveis que s’hi
presten.
Els aeroports són, a cadascuna de les Illes, un dels
principals centres de treball, tant pel que fa als treballadors i les
treballadores dependents de manera directa d’AENA i ENAIRE
com de les moltes empreses que hi treballen prestant serveis als
ens públics o bé als seus usuaris.
Són reiterades les queixes de molts de treballadors i de
moltes treballadores sobre les condicions precàries o bé
mancades de seguretat o de les exigibles normes de confort
laboral dels seus llocs de feina.
Els dèficits de qualitat i confort en les condicions de feina
de les treballadores i treballadors afecten de manera
significativa la seva salut i seguretat així com la seva
productivitat. És del tot inadmissible que en centres de treball
dependents d’ens públics, que haurien de jugar un paper
exemplar, es donin situacions on s’obligui els treballadors i les
treballadores a fer feina en condicions precàries com ara manca
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d’espai suficient, mobiliari, vestuari i equips inadequats, manca
de formació i d’instruments suficients i fins i tot temperatures
per damunt o per davall del que la normativa determina.
Hauria de ser innecessari haver d’indicar que els molt
importants beneficis que generen els aeroports de les Illes
Balears haurien de revertir (endemés de cap a la societat de les
Illes Balears) en les retribucions dels treballadors i les
treballadores que fan possibles els guanys així com en les seves
condicions laborals i en la seguretat i salut en els seus llocs de
treball.
La insuficiència de les plantilles que ha estat denunciada per
aquest parlament així com el mal ús i l’abús per part d’AENA
i ENAIRE pel que fa a les subcontractacions, que ha estat
també denunciat i tractat per aquest parlament, tot i la seva gran
importància, no han d’obviar la conveniència també que els
pronuncien sobre els qüestions aquí exposades.
Les consideracions exposades fan que entenguem del tot
necessari insistir en les responsabilitats ineludibles d’AENA i
en la conveniència que actuï d’una vegada per totes per posar
fre a les males pràctiques laborals que es donen de manera
reiterada als nostres aeroports a conseqüència dels criteris de
contractació d’AENA.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reitera i exigeix que es
compleixi tot el que s’exposa a la Proposició no de llei RGE
núm. 7094/16, aprovada per la Comissió de Turisme dia 2 de
juny de 2016, i ho fa extensiu a la resta d’empreses que operen
als aeroports de les Illes Balears a través de contractes atorgats
per AENA. Per tant, el Parlament de les Illes Balears:
a) Insta AENA a extremar el seguiment i la vigilància del
compliment estricte de les condicions exigibles en els
contractes derivats dels concursos públics d’adjudicació de
serveis que s’han de prestar als usuaris dels aeroports de les
Illes Balears les companyies aèries així com les terceres
empreses que fan feina per aquestes.
b) Insta AENA a, d’acord amb el punt anterior, extremar el
seguiment i la vigilància del compliment estricte dels esmentats
contractes, de manera especial pel que fa a les condicions i a la
jornada laborals així com a la quantitat de plantilla
compromesa en les distintes especialitats laborals, les
condicions dels centres de treball, la salut i la seguretat laborals
així com els horaris de servei i temps d’atenció als usuaris i la
qualitat d’aquesta atenció.
c) Insta el Govern de les Illes Balears que, a través dels
serveis d’inspecció de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria, garanteixi que el treball desenvolupat per les
treballadores i treballadors per a les empreses que presten
serveis als aeroports de les Illes Balears ho fan en les
condicions exigibles pel que fa a la salut i la seguretat laborals
així com que es fa d’acord a l’estricte compliment de la
legislació laboral vigent.

d) Insta AENA que, d’acord amb allò que es demana als
apartats a) i c), en cas d’incompliment de les condicions
contractuals per part de qualsevol de les empreses que presten
serveis en qualsevol dels aeroports de les Illes Balears, apliqui
amb la màxima diligència i amb el rigor contemplat en la llei i
els règims de sancions, les mesures oportunes per tal de
garantir la qualitat del servei que les empreses presten als
usuaris així com de les condicions laborals i de salut i seguretat
laboral exigibles d’acord amb els contractes entre parts, els
convenis del sector i la legislació laboral.
e) Insta AENA que, a més dels criteris d’optimització
extrema dels beneficis que ha vingut practicant, prioritzi en els
futurs concursos d’adjudicació dels serveis dels aeroports de les
Illes Balears les següents condicions:
- La qualitat del servei prestat als usuaris.
- El nombre de treballadors i treballadores ofert en les
propostes de plantilles així com els tipus de contractes
oferts per categories laborals, tot afavorint-ne l’estabilitat
i prioritzant de manera decisiva les contractacions
indefinides i de fixos discontinus i la jornada laboral
complerta per damunt dels contractes temporals i a temps
parcial.
- La garantia del compliment estricte de les condicions
acordades en els convenis sectorials.
- Les condicions laborals i socials de les treballadores i
treballadors així com les mesures de conciliació laboral i
familiar que s’estableixin.
- La garantia del manteniment de les condicions laborals i
socials i l’estabilitat laboral en les subrogacions de
treballadores i treballadors, que seran de compliment
obligat, entre empreses.
- Les polítiques formatives per a les treballadores i
treballadors de les empreses.
f) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i AENA a impulsar una mesa de negociació i
acord amb els representants dels treballadors i les empreses
afectades per tal de compartir la problemàtica i promoure
solucions satisfactòries pel que fa a la dignitat laboral, la salut
i la seguretat laborals així com els drets socials.
2. El Parlament de les Illes Balears exigeix d’AENA que revisi
de manera rigorosa i exhaustiva el compliment absolut de les
condicions contractuals per part de totes les empreses que
operen als aeroports de les Illes Balears així com de les
normatives que hi siguin d’aplicació i que actuï en
conseqüència.
3. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a la
implantació de Clàusules Socials que garanteixin una ocupació
de qualitat i el respecte als drets laborals de tots els treballadors
i treballadores que prestin serveis en els aeroports de Balears,
d’acord amb allò que estableixin els convenis col·lectius
sectorials territorials, consensuats entre sindicats i patronals.
4. En el cas dels aeroports de Balears, el Parlament de les Illes
Balears insta AENA a reduir el nombre d’operadors autoritzats
de handling i autohandling que comparteixen espai a les
instal·lacions dels aeroports de la comunitat amb l’objectiu de
limitar l’acumulació de contractes a temps parcial d’un mateix
treballador en diverses empreses i facilitar el control dels temps
de treball real, afavorint així una millora de les condicions
laborals i de salut laboral dels treballadors i treballadores.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i AENA a fer tots els esforços econòmics i de conciliació i
consens possibles i a prendre les necessàries mesures legals i
pressupostàries per tal de donar resposta a les demandes
legítimes de les treballadores i treballadors de l’Ens, garantint
no només el bon funcionament dels aeroports, sinó també el
compliment de tots els convenis i dels drets laborals, en tot allò
relatiu a l’estabilitat laboral, la seguretat laboral i l’ocupació de
qualitat, la conciliació de la vida familiar i laboral, així com de
la suficiència de les plantilles. Tots ells, aspectes que ajudarien
a assegurar un millor servei als usuaris dels nostres aeroports.

taula de negociació amb els representants legals dels
treballadors i les treballadores de l’ens públic als aeroports de
les Illes Balears, així com amb els principals sindicats que
actuïn en representació dels treballadors i treballadores de les
empreses privades que hi operen, per tal de consensuar i
garantir l’aplicació de manera immediata de totes aquelles
mesures en matèria de prevenció de riscos laborals així com les
millores que es considerin necessàries per garantir la seguretat
i la salut laboral en tots i cadascun dels llocs de feina dels
aeroports.
Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
i AENA a posar a disposició de tots els treballadors/es dels
aeroports de les Illes Balears un servei de guarderia per facilitar
la conciliació de la vida familiar i laboral.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
i AENA a posar a disposició de tots els treballadors/es dels
aeroports de les Illes Balears accés al pàrquing de cotxes i
motos.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol i AENA i ENAIRE a introduir el canvis necessaris en
el sistema d’adjudicació de concessions per poder evitar al
màxim la possible aparició de baixes de costos de serveis que
es podrien considerar temeràries i que, posteriorment,
repercuteixen negativament en les condicions dels llocs de
feina i en les tipologies de contractació de personal.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a donar les passes necessàries per poder arribar a una
cogestió de les infraestructures aeroportuàries de les Illes amb
la qual es pugui participar efectivament en les condicions dels
serveis aeroportuaris imprescindibles per a l’activitat
econòmica i la mobilitat a les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment i AENA i ENAIRE a aplicar de manera rigorosa i
immediata les normatives i lleis vigents en matèria de seguretat
i salut laboral, tant si aquestes afecten els llocs de feina
dependents de l’Ens com si impliquen els treballadors o les
treballadores de les distintes companyies que operen en els
aeroports de les Illes Balears, sempre que afectin
infraestructures pròpies de l’aeroport en qüestió, en
compliment
de les obligacions de coordinació preventiva que té AENA com
a titular de les instal·lacions.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment i AENA i ENAIRE a respondre de manera immediata
i raonada les demandes i reclamacions efectuades pels delegats
sindicals en matèria de prevenció de riscos laborals i a actuar
en conseqüència sobre aquestes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment i AENA i ENAIRE a realitzar aquells estudis i anàlisis
necessaris per assegurar que les condicions laborals i
mediambientals dels aeroports no comporten elevació de les
taxes d’incidència de determinades malalties com poden ser els
processos cancerígens.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment i AENA i ENAIRE a establir de manera immediata una
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B)
RGE núm. 1721/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a creació d'un observatori de desigualtats
en salut a les Illes Balears (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Davant les desigualtats
que es produeixen en el camp de la salut.
Per desigualtats en salut entenem aquelles diferències en la
salut entre grups de població definits socialment, econòmica,
demogràfica o geogràfica, que són sistemàtiques, injustes, i
tenen un origen social (en el sentit més ampli de la paraula) i,
per tant, són modificables. La igualtat en salut, segons l'OMS
(1986) implica que "idealment cada persona hauria de tenir una
oportunitat justa per assolir el seu potencial complet de salut,
i més pragmàticament, que ningú no hauria d'estar en
desavantatge per assolir aquest potencial sempre que aquest
desavantatge pugui evitar-se".
El primer que hem de constatar és que la desigualtat és un
fet socialment modificable. Ja hem vist com diferents països del
món occidental posseeixen graus d'equitat diferents. Aquests
graus d'equitat no són atribuïbles a cultures determinades, ni tan
sols al grau de desenvolupament econòmic (comparem Japó i
Portugal). No cal ser ric per poder repartir. També veiem que
canvien amb el temps en funció de les polítiques que s'adopten.
Així vam comprovar que la desigualtat de renda ha crescut des
de l'any 1975 en la majoria dels països desenvolupats, però
altres com Dinamarca semblen haver-ho evitat per complet. A
Espanya des de l'inici de la crisi econòmica els índexs de
desigualtat han crescut exponencialment. Usant l'índex GINI
per mesurar la desigualtat social, Espanya, segons Eurostat, era
el 3r país per la cua dels 27 de la Unió en 2014, sols davant de
Bulgària i Letònia.
El que sembla clar és que per abordar el problema és
necessària la voluntat política de fer-ho i que aquesta voluntat
ha de ser mantinguda en el temps. Per tant requereix un pacte
el més consensuat possible.
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L'experiència demostra que les polítiques sectorials
(educació, salut, ocupació, habitatge...) dirigides als més
desfavorits, encara que necessàries (i de vegades urgents) tenen
efectes limitats. És necessària una política global i l'acció
conjunta i coordinada de tots els sectors. De la mateixa manera
que l'OMS proposa el lema "salut en totes les polítiques" per
forçar a tots els sectors a avaluar prèviament l'impacte en la
salut les seves polítiques, nosaltres proposem "equitat en totes
les polítiques" amb la mateixa finalitat.
També sabem de la importància de la implicació de tots els
nivells de l'Administració pública si volem aconseguir una
societat més igualitària. Això és especialment important en el
nivell local: les experiències de més èxit en pro de l'equitat en
l'Estat s'han aconseguit en ajuntaments amb el suport dels
governs autònoms.
Un observatori de desigualtats és un instrument tècnic per
a l'avanç cap a l'equitat en salut i benestar social, producte
d'una decisió política.
La seva missió és:
- Recollir informació periòdicament sobre la distribució
d'indicadors seleccionats en diferents grups socials definits per
la seva ubicació geogràfica, la seva classe social, el gènere,
l'edat o el país de procedència.
- Processar la informació analitzant la desigualtat entre
grups i la seva evolució en el temps.
- Distribuir la informació recollida i processada per donar
visibilitat als problemes i facilitar la formulació de polítiques
en els diferents nivells de l'Administració i l'acció social
ciutadana.
- Realitzar una anàlisi comparada de la situació amb altres
comunitats autònomes de l'Estat i altres països de la Unió
Europea.
- Proposar polítiques públiques i accions socials per a la
reducció de desigualtats en els diferents nivells de govern i la
població i avaluar l'impacte d'aquestes.

C)
RGE núm. 1807/18 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 1890/18), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a ciència al Parlament (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència.
Motivació de la urgència: Per aprofitar que recentment s'ha
aprovat al Congrés dels Diputats l'adhesió a aquesta iniciativa.
La ciència i el coneixement científic són i han estat sempre
una part important del progrés social i econòmic. Les decisions
polítiques són una altra part fonamental en el desenvolupament
de la nostra societat i del nostre territori.
Tant la majoria dels estats com el Parlament Europeu i la
Comissió Europea des de fa anys promouen iniciatives per a la
interlocució entre la societat i la comunitat científica amb la
finalitat de promoure una cultura de formulació de propostes
polítiques basades en el coneixement i, a la vegada, una
activitat científica que doni resposta a les necessitats socials.
Des de fa poc temps ha sorgit una iniciativa ciutadana
independent a nivell de l’Estat espanyol anomenada
#CienciaenelParlamento amb l’objectiu general de crear un
canal obert de comunicació entre els responsables de prendre
decisions polítiques i els professionals del sector de la ciència,
la tecnologia i la innovació. Una de les primeres propostes és
la creació d’un esdeveniment anual en seu parlamentària.
Des de MÉS per Mallorca compartim la necessitat de
fomentar aquesta interacció i per aquest motiu presentam la
següent
Proposició no de llei

Un cop definides les funcions de l'observatori queda clar
que no és merament un sistema de vigilància epidemiològica
sinó més aviat un instrument de formulació i avaluació de
polítiques públiques i accions socials en recerca de l'equitat.
Per tot això el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a:
1. Posar en marxa un observatori amb independència d'actuació
i accés a la informació sensible, amb l'assignació de 200.000 €,
dotació que va ser aprovada en els pressupostos del 2017.
2. Iniciar els tràmits per a la contractació d'almenys un
professional expert en epidemiologia, un sociòleg i personal
administratiu amb els recursos materials de suport de la unitat.
3. Desenvolupar una normativa que l'empari per assegurar la
seva continuïtat en el temps.
Palma, a 15 de febrer de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la iniciativa
ciutadana a nive l l d e l ’ Es t at e s p anyol de
#CienciaenelParlamento.
2. El Parlament de les Illes Balears juntament amb el Govern
de les Illes, avaluarà la possibilitat de posar en marxa a nivell
de les Illes Balears una proposta de creació d’un esdeveniment
en seu parlamentària amb l’objectiu també d’iniciar un procés
per generar un canal obert de comunicació entre els
responsables de prendre decisions polítiques, els centres
d'investigació de les Illes Balears i els agents del sistema de
ciència i tecnologia en l’àmbit de les nostres illes.
Palma, a 19 de febrer de 2018
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
David Abril i Hervás
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1601/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a flexibilitat per a l'organització dels
PMAR als centres educatius, 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 MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Els programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment
(PMAR) estan previstos a l’article 27 de la LOMQE i estan
adreçats a alumnes que han repetit almenys un curs en
qualsevol etapa i que un cop acabat el primer curs d’ESO no
estan en condicions de promocionar al segon curs o, un cop
acabat el segon curs d’ESO, no estan en condicions de
promocionar al tercer curs. Així, els programes es
desenvolupen durant el segon i/o tercer curs, segons els casos.
Aquests programes estan adreçats preferentment als alumnes
que presenten dificultats rellevants d’aprenentatge “no
imputables a la falta d’estudi i esforç”, com estableix l’apartat
3 del mencionat article de la LOMQE.
Ja hi ha molts professionals que assenyalen que el fet que
aquests programes només s'adrecin a 2n i 3r curs d'ESO és un
error. Efectivament, després de dos cursos amb una especial
atenció educativa, afavoridora de l’adquisició dels
aprenentatges, l'alumnat provinent de PMAR s’incorpora al 4t
d’ESO ordinari. Òbviament, la pèrdua brusca dels suports
educatius dificulta enormement assolir l’objectiu de la titulació.
La comunitat autònoma de les Illes Balears fa la recepció
normativa d’aquesta figura mitjançant el Decret 34/2015, de 15
de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
secundària obligatòria de les Illes Balears (modificat pel Decret
29/2016, de 20 de maig), que estableix a l'article 25 que “els
programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment s’han
de desenvolupar a partir del segon curs de l’educació
secundària obligatòria segons estableixi el conseller
d’Educació, Cultura i Universitats mitjançant una ordre”.
L’ordre que actualment regula el funcionament dels
programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment és
l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
20 de maig per la qual es desplega el currículum de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, modificada per Ordre
del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016.
El punt clau del qual deriva la resta de la regulació està
contingut a l’article 3.3., que estableix que “s’han de crear
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grups específics per als alumnes que segueixin aquests
programes”. A partir d’aquest principi, es despleguen la resta
d’elements de forma congruent. Així, per exemple, es preveu
una estructura en àmbits que suposa un horari totalment
diferenciat, s’estableixen ràtios mínimes per àmbit i ràtios
màximes per programa o la impartició preferent per professorat
de l’àmbit d’orientació. És a dir, tota la regulació gira al voltant
de la idea de la impartició segregada d’aquests programes
respecte els grups ordinaris.
És rellevant assenyalar que la llei no estableix que els
programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment hagin
de traduir-se necessàriament en la constitució de grups
segregats dels grups ordinaris. Ben al contrari, la mesura es
configura com un dispositiu d’atenció a la diversitat i, per tant,
hauria de ser perfectament possible que es traduís en mesures
compatibles amb la continuïtat dels alumnes participants en els
grups ordinaris. En aquest sentit, i dins d’un marc d’escola
inclusiva, seria desitjable que en interès dels alumnes afectats,
i sempre que els centres ho considerin convenient, aquests
programes es poguessin dur a terme sense necessitat de
segregar els alumnes per aquest motiu. En aquesta possibilitat,
l’alumnat podria cursar en grups ordinaris totes les matèries,
que podrien ser objecte d’una proposta curricular específica i
d’una orientació metodològica adaptada.
D’altra banda, és evident que els centres necessiten quota de
professorat expressa per atendre adequadament els alumnes que
s’integrin dins d’aquests programes. Per tant, l’eventual
possibilitat d’organitzar aquests programes de forma integrada
no hauria d’anar en perjudici de la quota de professorat
corresponent per atendre aquests programes.
A més a més de la conveniència de permetre als centres
organitzar els PMAR amb flexibilitat, s’afegeix la problemàtica
exposada més amunt de la pèrdua del programa en arribar a 4t
d’ESO.
Encara que la llei estableixi que els PMAR s’han de
desenvolupar a 2n i 3r, res no impedeix que els criteris de quota
prevegin la necessitat de continuar donant suport a la diversitat
amb els mitjans adequats durant el 4t d’ESO, de la forma que
els centres considerin més oportuna, ja sigui de forma integrada
en els grups ordinaris o ja sigui amb la possibilitat de continuar
mantenint un grup específic amb els alumnes provinents del
PMAR.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a:
1. Modificar la regulació dels programes de millora de
l’aprenentatge i del rendiment de forma que els centres puguin
optar per organitzar-los de forma integrada, sense que això vagi
en perjudici de la quota de professorat que s’estableixi per a
l’atenció a aquests programes.
2. Preveure en els criteris per a la confecció d’unitats i de la
quota de professorat l’assignació del professorat adequat
perquè els centres puguin continuar donant suport als alumnes
provinents del PMAR durant el 4t d’ESO, en unes condicions
semblants a les que els poden donar durant el 2n i 3r curs
d’ESO.
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Palma, a 12 de febrer de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 1615/18, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i
MÉS per Mallorca, relativa a genocidi de rohignyas,
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Menorca, Mixt i MÉS per Mallorca presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Els rohingyas suposen el 4% de la població de l'estat birmà.
Una minoria musulmana en un estat de tradició budista.
Des del procés de descolonització de 1948 els rohingyas
han estat discriminats sistemàticament per les institucions
polítiques hegemòniques del país, que consideren els seus
integrants com immigrants de Bangladesh no benvinguts. Amb
la instauració de la dictadura militar el 1962 se'ls va denegar la
nacionalitat birmana que fins llavors havien tingut i es van
convertir en apàtrides sense drets civils ni polítics. Entre uns
altres, no tenen dret a la lliure circulació, no tenen dret a
treballar, no tenen dret a ser escolaritzats ni a rebre assistència
sanitària, no tenen dret a casar-se ni a tenir més de dos fills, i
tampoc no tenen dret a posseir terres, les quals els són
confiscades sistemàticament. Aquest escenari que s'ha anat
teixint des de fa dècades ha permès la normalització i la
legitimació de pràctiques de treball forçat, d'explotació laboral
i sense garanties, d'assetjaments i violacions, de crema de
mesquites, cases i escoles amb rohingyas dins, etc. No en va
l'ONU ha declarat que aquesta comunitat és la minoria ètnica
més perseguida.
La zona del conflicte és infranquejable per periodistes,
ONG i organitzacions internacionals que reclamen accedir-hi
per prestar ajuda humanitària. La relatora de l'ONU sobre els
drets humans en aquest país, Yanghee Lee, ha denunciat que les
matances de minories que està perpetrant l'exèrcit de Birmània
tenen el segell distintiu d'un genocidi.
Un estudi de dos anys d’Amnistia Internacional ha revelat
que en l'estat de Rajine, els rohingyas viuen confinats en un
gueto, amb dificultats per accedir a l'atenció mèdica i l'educació
i, en algunes zones, fins i tot per sortir del seu poble. La
situació actual compleix tots els requisits de la definició legal
del crim de lesa humanitat d'apartheid.
La pressió de la comunitat internacional va possibilitar
constituir una comissió assessora internacional sobre el
desplaçament rohinya i la seva possible tornada, però el
membre més notori d'aquest grup, l'exgovernador de Nou
Mèxic i exsecretari nord-americà d'energia, Bill Richardson, ha
anunciat la seva renúncia en els termes més durs davant la
passivitat del govern birmà.

Davant l'aïllament i la fam, l'èxode massiu cap a Bangladesh
continua sumant refugiats al país veí, que segons ACNUR ja
concentra gairebé 600.000 rohingyas, dels quals el 60% són
nins i nines.
Segons la mateixa organització, si les autoritats de
Bangladesh acaben construint el nou camp de refugiats que han
anunciat, amb capacitat per 800.000 persones, estaríem davant
el camp de refugiats més gran del món.
Des de 2011 Myanmar es troba en un procés de transició
democràtic després de sis dècades de dictadura militar. El
paper d'Aung San Suu Kyi, Premi Nobel de la Pau i màxima
mandatària de Myanmar ha estat bastant tebi, mostrant inacció
davant l’opressió que pateixen els rohingyas. Una violència que
s’ha intensificat des del 2012 quan es va estendre en l'estat la
violència entre les comunitats budista i musulmana. L’alt
Comissionat de la ONU per als Drets Humans, Zeid Raad a
l'Hussein, ha arribat a no descartar que la líder birmana, Aung
San Suu Kyi, pugui ser acusada de genocidi.
Durant aquests anys de democratització diferents potències
estrangeres s’han mostrat interessades en els recursos naturals
i l’accés al mercat de Myanmar. Per una banda, Xina, on els
seus interessos se centren en l’accés a l’Índic per al transport
del gas, evitant l’Estret de Malacca i les costes vietnamites, que
mantenir el seu poder geopolític en el Sudest Asiàtic. Per una
altra, els EEUU han aixecat l’embargament a la importació
d’armament a Myanmar.
En el cas de Xina una condemna del genocidi rohingya
podria atreure la mirada de la comunitat internacional a les
situacions de repressió en el Tibet o contra les minories
musulmanes Uigures en la província de Xinjiang i en el cas
d’EEUU estan interessats en seguir fomentant fluïdes relacions
militars amb el país.
Amb aquest panorama geopolític que complica el
compliment dels drets humans, la Comunitat Internacional ha
d’actuar per aturar el genocidi dels rohingyas.
Per tot l’anteriorment exposat, els grups sotasignants
presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva solidaritat
amb la comunitat rohingya i exigeix la fi de la violència i el
respecte dels seus drets humans.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a intercedir a nivell nacional i
internacional per aturar el genocidi dels rohignyas.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a facilitar petició d'asil en ambaixades i consolats i l'emissió de
visats humanitaris.
Palma, a 12 de febrer de 2018
Les diputades
Sílvia Cano i Juan
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
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Alberto Jarabo i Vicente
Nel Martí i Llufriu
Xavier Pericay i Hosta
David Abril i Hervás

C)
RGE núm. 1616/18 (complementat amb el RGE núm.
1667/18), dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes
Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS per Mallorca,
relativa a humanització del part i bones pràctiques
obstètriques, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Menorca, Mixt i MÉS per Mallorca presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Salut.
L'OMS diu que totes les dones tenen dret a rebre el més alt
nivell de cures en la seva salut, que inclou el dret a una atenció
digna i respectuosa de l'embaràs, del part, el seu puerperi, i el
dret a no sofrir violència ni discriminació.
Per aconseguir un alt nivell d'atenció respectuosa en el part,
els sistemes de salut han d'organitzar-se i conduir-se de tal
manera que es garanteixi el respecte dels drets humans. Parlam
de garantir el dret a la intimitat, el dret a la integritat corporal
que es relaciona amb els principis bàsics de privadesa,
autonomia i dignitat, el dret a no rebre tractes cruels, inhumans
o degradants, així com a rebre els coneixements científics més
actualitzats.
Durant la darrera dècada hem avançat en la filosofia que el
part és un procés fisiològic i que, per tant, hem d’evitar la seva
excessiva medicalització per atendre el part de manera
respectuosa, millorant la qualitat assistencial, alhora que es
mantenen els nivells de seguretat per a les mares i les seves
criatures.
La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes recull de
manera expressa els drets de la dona durant la gestació, el part
i el puerperi, els drets del nadó i els drets comuns de pares i
mares, sent capdavanters en l’atenció al part normal en el
conjunt de l’Estat.
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes considera respecte de les qüestions
de salut i gènere, evitar la patologització i la medicalització del
part, afavorir l’apoderament de la dona, possibilitar la recerca
d’autonomia i autoresponsabilitat en la presa de decisions i
assegurar la salut de la mare i de la criatura.
L'OMS defineix de manera clara quines són les pràctiques
recomanades per a la humanització del part. Aquestes són:
permetre que les dones prenguin decisions sobre la seva cura,
l’acompanyament continu durant el treball de part i el part, la
llibertat de moviment i posició durant el treball de part i el part,
evitar pràctiques de rutina com l’episiotomia, el rasurat,
l'ènema o el monitoreig fetal electrònic, permetre la presa de
líquids i aliments en el treball de part, restringir l'ús d'oxitocina,
analgèsia i anestèsia i limitar la taxa de cesària al 10-15%.
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L’any 2009 el Ministeri de Sanitat va editar els estàndards
i les recomanacions per a maternitats hospitalàries i va
publicar el 2010 una Guia de pràctica clínica sobre l’atenció al
part normal, que aporta una extensa llista de recomanacions
que es recullen a la estratègia d’atenció al part normal en el
Sistema Nacional de Salut. Malgrat això, aquesta estratègia és
insuficientment analitzada en el conjunt dels seus indicadors.
L’OMS defineix com a criteri de qualitat una taxa de
cesàries entre el 10 i el 15% dels parts. Els hospitals que
aposten per parts de baixa intervenció amb protocols
estandarditzats i obstetres conscienciats, les cesàries es mouen
entre el 12% i el 20%. En els hospitals privats les xifres poden
superar el 50% dels parts.
El darrer informe realitzat pel Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat (2013) situa Balears l’any 2011 en la posició
sisena del rànquing de les disset comunitats autònomes, amb
una taxa de 20,50% del total, quan la mitjana era del 21,88.
Quedam enfora del País Basc, amb una taxa del 12,64%, però
també lluny d’Extremadura, amb un 27,49%.
Sis anys després estam en una taxa del 19,7%, però amb
diferències molt significatives entre els diferents hospitals de
Balears. Son Espases 29,4%; Son Llàtzer 16,1%; Manacor
13,8%, Inca 18,4%; Mateu Orfila 26,3; Can Misses 13,6% y
Formentera 18,6%; la qual cosa evidencia que hi ha marge de
millora per escurçar distància entre hospitals i per ajustar-nos
a les recomanacions de l'OMS.
L’estudi “L’atenció al part normal als hospitals públics de
les Illes Balears. Adequació a les recomanacions de l’Estratègia
d’atenció al part normal en el Sistema de Salut” publicat el
2016 conclou que Son Llàtzer, seguit de l’Hospital de
Manacor, és l'hospital que presenta les xifres de parts eutòcits
més altes, amb una diferència percentual de 15 punts trobam
amb les taxes més baixes, Son Espases.
Si observam altres indicadors veiem com en tots els
hospitals, la tècnica de part instrumental més utilitzada és la
ventosa -que suposa el triple que l’ús de fòrceps, tal com
recomana l’estratègia. Trobam diferències significatives d’un
10% entre hospitals com el d’Inca o el de Son Llàtzer, que
presenta el més baix. Pel que fa a les tendències, Can Misses,
Manacor i Inca han augmentat els parts instrumentals els
darrers anys, mentre que Son Espases, Son Llàtzer i Mateu
Orfila han registrat una disminució.
Respecte de les episiotomies, a pesar que és una pràctica no
recomanada, l’Hospital Mateu Orfila va practicar en el període
analitzat un 21%, quatre vegades més alta que l'Hospital
Comarcal d’Inca.
Pel que fa al maneig del dolor, veiem que l’ús d’epidurals
va en augment en quatre hospitals i es redueix a Manacor i
Inca. L’any 2014 la diferència entre Son Llàtzer i Inca va ser de
40 punts.
Segons alguns estudis recents el 7% de les dones asseguren
haver patit violència obstètrica. Es calcula que a més de
150.000 dones a l’any se’ls apliquen episiotomies no
consentides, una pràctica molt qüestionada quan no ve
motivada per raons de reducció de risc pels seus efectes sobre
la salut, la vida i la parella.
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A les nostres Illes la Justícia ha fallat a favor d’una dona per
un seguit de males praxis a un hospital públic l’any 2010.
L’evidència científica fa anys que pressiona cap un canvi de
model més humanitzat i respectuós. A Espanya, l’hospital
valencià de Manisses va ser pioner a obrir una casa de parts
l’any 2014, integrada a la xarxa pública de salut, un espai per
garantir parts naturals amb tota la calidesa professional i
qualitat assistencial, on les dones disposen del temps que calgui
per poder parir sense intervencions que pretenguin accelerar-li
el part. A Catalunya, la Generalitat projecta obrir cases de
naixements en hospitals públics per aprofundir en aquest
model. Cada cop més països aposten per aquest tipus
d’infraestructures on les dones tenen més probabilitats d’acabar
el part sense intervencions innecessàries.
Per l’anteriorment exposat els grups sotasignants presenten
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’estratègia en l’atenció de l’embaràs, del
puerperi i del període neonatal, unificant, cohesionant i
actualitzant els criteris i protocols existents per tal de garantir
els drets de les dones gestants i els de les seves criatures.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a identificar les bones pràctiques i a exportar-les al
conjunt dels hospitals públics de les Illes Balears, per tal
d’evitar la instrumentalització del part normal i oferir una
atenció més humanitzada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta a continuar la
formació de professionals per actualitzar coneixement i
habilitats pràctiques, com element clau per a la modificació de
rutines apreses i millorar la qualitat de l’atenció, basant-la en la
evidència científica.

Durant la legislatura 2007-2011, amb el Segon Pacte de
Govern, el PSIB-PSOE va adjudicar el contracte de construcció
del nou complex assistencial de Can Misses per un total de 689
milions d’euros. L’aparcament de Can Misses va ser adjudicat
per ser gestionat per una empresa privada.
El desembre 2016 la Conselleria de Salut de les Illes
Balears va anunciar una reducció d’un 24% de la tarifa de
l’aparcament de Son Espases, passant d'1,60€ a 1,22€, a més de
comptar amb 30 minuts de gratuïtat.
La tarifa de l’aparcament de Can Misses és de 0,0350€ per
minut, 2,10€ per hora (quasi el doble que a Son Espases) i 12€
per dia. No resulta coherent ni acceptable segons el principi
d’igualtat entre ciutadans de les Illes Balears que els residents
d’Eivissa hagin de suportar un cost superior d’aparcament, en
comparació a altres hospitals de la mateixa comunitat
autònoma, per poder acudir a la sanitat pública.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a fer efectiva la gratuïtat dels
aparcaments de Son Espases i de Can Misses abans de
finalitzar el 2018.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a adoptar mesures econòmiques per
tal de reduir els costos de l’aparcament de Can Misses,
especialment pels usuaris que l’han d’utilitzar contínuament,
mentre es negocia amb l'empresa concessionària la gratuïtat de
l’aparcament.
Palma, 13 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar l'experiència i la viabilitat de projectes com
les cases de naixement.
Palma, a 12 de febrer de 2018
Les diputades
Sílvia Cano i Juan
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Alberto Jarabo i Vicente
Nel Martí i Llufriu
Xavier Pericay i Hosta
Josep Ferrà i Terrasa

D)
RGE núm. 1677/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i de
Can Misses, davant la Comissió de Salut.
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 Salut.

E)
RGE núm. 1720/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a protocol d'acollida, davant la Comissió
de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
No cal dir que la manca de professionals sanitaris que tenim
a les Illes Balears llastra la qualitat assistencial de la nostra
sanitat pública. En major o menor mesura tots els estaments de
l'Àrea Sanitària pateixen aquesta situació, és a dir, falten
professionals de totes les categories. Hi ha plantilles que no
estan cobertes al cent per cent, la qual cosa dificulta que la seva
activitat normalitzada es pugui dur a terme, i fa que els restants
professionals del servei hagin d'assumir doblatges de torns per
intentar que no quedi desatès el servei. L'excés de treball i
l'estrès suportat durant aquestes guàrdies provoca que cada
vegada més metges rebutgin realitzar-les.
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La situació a la qual ens enfrontem és tant la «falta» com la
«fugida» de professionals que han patit durant els últims anys,
que es relacionen amb la problemàtica de l'habitatge que viu
l'illa i la millora de les condicions que s'ofereixen als serveis
sanitaris d'altres comunitats autònomes.
Precisament, una mesura per a això ha estat oferir
contractes anuals i no d'un o dos mesos com es feia abans. Però
calen més mesures perquè venir a les Illes sigui «un al·licient».
Entre les mesures per crear al·licients i fidelitzar la plantilla hi
ha:
- Completar en tots aquells serveis que sigui possible les
mancances de personal.
- Reduir la taxa d'interinitat per estabilitzar les plantilles
amb la convocatòria d'oposicions.
- Contractes d'interinatge més estables (mínim un any).
- Reconeixement de la doble insularitat com ho fan a
Formentera per a Eivissa i Menorca.
- Contacte amb diferents immobiliàries per proporcionar un
habitatge.
- Facilitar informació de les necessitats a les quals s'ha
d'enfrontar una família sencera quan es produeix un trasllat:
matrícules escolars, centres educatius, transport públic,
serveis públics que ofereixen els diferents municipis, etc.
- Facilitar l'acollida lingüística a les Illes a través de cursos.
Entenent que la situació canvia segons l'illa, es considera
crear un protocol d'actuació segons les necessitats de l'illa.
És per això que:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un protocol d'acollida per als
professionals sanitaris nouvinguts amb l'atenció personalitzada
que precisa.
Palma, 15 de febrer de 2018
La diputada
Marta maicas i Ortiz
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

F)
RGE núm. 1722/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània,
davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
A les Balears, com a la resta de l'Estat espanyol i el món
desenvolupat, l'obesitat i el sobrepès s'han convertit en un greu
problema de salut pública, molt especialment perquè afecta
també l'edat infantil d'una manera preocupant. Sabem que les
causes d'aquesta epidèmia són els canvis en l'alimentació de la
població i el sedentarisme. Entre els primers podem citar la
disminució del consum de fruita, verdura, llegums i cereals
integrals i l'augment del consum de sucre i hidrats de carboni
d'alt índex glucèmic com la brioixeria industrial o les begudes
ensucrades i les farines refinades. A casa nostra podríem
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resumir els canvis amb la frase "abandonament de la dieta
mediterrània".
D'una forma reduccionista, la dieta mediterrània podria
considerar-se fonamentalment una dieta basada en el consum
de plantes o els seus derivats, amb alt consum de verdura,
fruita, fruits secs, llegums i cereals integrals; baix consum de
carn i productes carnis, així com de llet (excepte formatge
curat). El consum de vi forma part de la dieta tradicional,
durant els àpats i de forma moderada. El consum de greixos és
variable (entre 30-40% del total de calories) però en qualsevol
cas amb un clar predomini de l'oli d'oliva. Finalment el consum
de peix depèn de la distància a la mar i sol ser moderat.
Aquesta dieta ha demostrat els seus beneficis per a la salut
(prevenció de les malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2,
càncer, obesitat ...) i ha estat declarada patrimoni immaterial de
la humanitat per la UNESCO.
Però la dieta mediterrània no és només una llista dels
aliments que consumim (un patró de consum), és una cultura
alimentària on importa què, com i quan els produïm, com es
distribueixen i es comercialitzen, com es cuinen i es
consumeixen, com ens relacionem a través d'ells, com s'ensenya
a les generacions futures. Aquest és el nostre patrimoni, el que
hem de defensar, conservar i transmetre als nostres fills.
La defensa i la promoció de la dieta mediterrània no només
té beneficis en el camp de la salut per a tota la població sinó
que pot aportar un valor afegit a nombrosos sectors productius
de l'economia balear, per això requereix l'acció decidida de
totes les administracions públiques (Parlament, consells,
Govern i ajuntaments), privades i de la mateixa ciutadania.
La intenció última d'aquesta proposta és mobilitzar tots els
actors socials en la defensa i la promoció de la nostra ancestral
i plural cultura alimentària mediterrània, entesa aquesta com un
patrimoni comú i un recurs que cal activar amb intel·ligència i
decisió. Volem un major protagonisme de la ciutadania i també
un lideratge més ferm, exemplar i compromès dels poders
públics balears en l'afany comú d'assolir aquest fonamental
objectiu.
Estem convençuts de contribuir així a l'augment del
benestar i a la riquesa cultural i material de la nostra comunitat
i al desenvolupament de maneres de viure i alimentar-nos més
sostenibles, més saludables i més justes que les actuals.
En aquest sentit proposem la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Declarar, com millor procedeixi, la dieta mediterrània i la
cultura alimentària balear com a part fonamental del nostre
patrimoni cultural, i traslladar d'aquesta iniciativa als consells
insulars i als municipis per a la seva adhesió a aquesta
declaració.
2. La creació d'una comissió intersectorial on hi hagi
representats els sectors de la salut, l'educació, l'agricultura, el
medi ambient, el comerç, la tecnologia i la investigació, el
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turisme, la cultura i l'economia. La funció d'aquesta comissió
serà la d'elaborar una política pública per a la defensa i la
promoció de la dieta mediterrània i la cultura alimentària balear
en el termini màxim d'un any traduïda en un conjunt de
propostes d'acció. El treball d'aquesta comissió comptarà amb
la participació dels sectors privats implicats i de la ciutadania.
3. Subsidiar aliments i begudes saludables i incrementar els
impostos per aliments no saludables especialment les begudes
i els refrescos ensucrats.
4. Eliminar les màquines dispensadores d'aliments no
saludables de les institucions dependents de les administracions
públiques.
5. Incloure la matèria "alimentació saludable" com a
assignatura transversal en els centres escolars.
6. Assegurar que els mitjans de comunicació públics no
promocionen aliments no saludables dirigits a la població
infantil.

Ordre de Publicació
B)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1655/18, 1651/18 i 1652/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1421 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 pels
diputats Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, David Martínez i Pablo i Alberto Jarabo i Vicente,
ambdós del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives
a diàleg i consens en relació amb el càlcul per a la liquidació de
les bestretes als consells insulars, a connexió elèctrica de
Menorca i a mesures de foment del transport públic, incloses a
l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 20 de febrer de 2018,
per les preguntes RGE núm. 1737/18, 1804/18 i 1805/18,
relatives a seu de l'eliminatòria de quarts de final de la Copa
Davis, a persones amb altes discapacitats i a nou REIB,
respectivament.

7. Assegurar el compliment de la dieta mediterrània en
institucions públiques que ofereixin alimentació, especialment
hospitals i centres escolars, principalment prioritzant productes
locals i de temporada.
Palma, 15 de febrer de 2018
La diputada
Marta maicas i Ortiz
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial per a les preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita RGE núm. 10910/17 a 10993/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer de 2018, conformement amb l'article 68.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit els escrits RGE núm.
1527/18 a 1531/18, presentats per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, i acorda
que les preguntes esmentades, relatives a despesa de
manteniment durant el 2016 i el 2017 de diverses EDAR,
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 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Habilitació de dilluns dia 26 de febrer de 2018 per tal de
poder convocar una sessió de la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1731/18, complementat amb l'escrit RGE núm. 1809/18,
presentat per la presidenta de la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans, i acorda de sotmetre a la consideració de la
Junta de Portaveus la possibilitat d'habilitar dilluns dia 26 de
febrer de 2018 per tal de poder convocar sessió de la comissió
esmentada.
Així mateix, un cop acceptat per unanimitat per la Junta de
Portaveus, en sessió del mateix dia, la Mesa, atès que s'hi troba
constituïda com a tal, adopta formalment l'acord d'habilitar
dilluns dia 26 de febrer d'enguany per tal de poder convocar
sessió de la comissió esmentada.
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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4. INFORMACIONS

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Substitució de membre del Grup Parlamentari Mixt a la
Ponència de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1665/18, que comunica que la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud substitueix la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, ambdues del Grup Parlamentari Mixt, a la
Ponència de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Modificació del punt 2 de la Regulació de la gestió
econòmica de la cambra.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer de 2018, acorda de modificar el punt 2 de la
Regulació de la gestió econòmica de la cambra, aprova per la
Mesa en sessió de dia 25 de juny de 2015, en els termes
següents:
"2. Ordenació dels pagaments.
La Mesa es dóna per assabentada del fet que el
president o la presidenta del Parlament delega, per als casos
d’absència, en el vicepresident primer
o en la
vicepresidenta primera la facultat d’ordenar els pagaments
que li ve reconeguda a l’article 33.1 del Reglament de la
cambra.
La disposició dels fons es farà mitjançant les tres
signatures conjuntes del president o la presidenta, de la
lletrada oficiala major i de la interventora. Així mateix, els
esmentats càrrecs podran ser substituïts, respectivament, pel
vicepresident primer o la vicepresidenta primera, el lletrat
Sr. Lluís Isern i Estela i el cap de secció de Pressuposts i
Comptabilitat."
Palma, a 21 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 130, de 16 de febrer
de 2018.
- Pàg. 7193. Informacions, apartat B)
On diu: Composició de la Comissió no permanent sobre
l'auditoria del deute del Parlament de les Illes Balears.
Hi ha de dir: Composició de la Comissió no permanent
sobre l'auditoria del deute de les Illes Balears.
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