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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 2385/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de
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F) RGE núm. 2390/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de
la Conselleria de Salut.
7386
G) RGE núm. 2391/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de
la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
7386
H) RGE núm. 2392/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de
la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
7387
I) RGE núm. 2393/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
7387
J) RGE núm. 2394/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
7387
K) RGE núm. 2494/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a agents de Medi Ambient.
7387
L) RGE núm. 2495/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Decret de protecció de la posidònia.
7387
M) RGE núm. 2496/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Decret de protecció de la posidònia.
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N) RGE núm. 2497/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Decret de protecció de la posidònia.
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O) RGE núm. 2498/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Decret de protecció de la posidònia.
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P) RGE núm. 2499/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Decret de protecció de la posidònia.
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Q) RGE núm. 2500/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a illa d'Espalmador.
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R) RGE núm. 2501/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a depuradora del tractament terciari
de Formentera.
7388
S) RGE núm. 2502/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impost del turisme sostenible al
sector nàutic.
7388
T) RGE núm. 2503/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a embarcació de vigilància de la
reserva marina d'Es Freus.
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U) RGE núm. 2504/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a embarcació de vigilància de la
reserva marina d'Es Freus.
7389
V) RGE núm. 2505/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a noves reserves marines d'es Sec
d'Es Ram i Es Baix Fondo a Formentera.
7389
W) RGE núm. 2506/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a increment de dietes als malalts i
acompanyants desplaçats fora de l'illa de residència 2018.
7389
X) RGE núm. 2507/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a TAC Formentera.
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Y) RGE núm. 2508/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a TAC Formentera.
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Z) RGE núm. 2509/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adoctrinament dels alumnes de
primària per part de l'estat i el Govern Rajoy.
7390
AA) RGE núm. 2510/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grau de direcció hotelera a les
Illes Balears.
7390
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AB) RGE núm. 2525/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres de salut
i unitats bàsiques que té previst iniciar la Conselleria de Salut durant el 2018.
7390

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2526/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Decret de
posidònia.
7390
B) RGE núm. 2717/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a dipòsits
de CLH a Cala Major.
7390
C) RGE núm. 2718/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
control de transport pirata.
7391
D) RGE núm. 2719/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a avançament de les
recuperacions extraordinàries de 2n de batxillerat.
7391
E) RGE núm. 2720/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Unitat de
Linfedema.
7391
F) RGE núm. 2721/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pacte educatiu.
7391
G) RGE núm. 2722/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Pla d'habitatge
estatal.
7391
H) RGE núm. 2725/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria pública
adreçada a acreditar guies turístics.
7391
I) RGE núm. 2726/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua de competitivitat de la
nostra destinació turística.
7391
J) RGE núm. 2727/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de les competències
en matèria de promoció turística als consells insulars.
7392
K) RGE núm. 2728/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió en millora i reconversió
d'establiments hotelers.
7392
L) RGE núm. 2729/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diversificació econòmica i
redistribució de la riquesa que genera el sector turístic.
7392
M) RGE núm. 2731/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta sobre quin
ha de ser el model de radiotelevisió pública.
7392
N) RGE núm. 2744/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociacions amb el Govern
de l'estat sobre el REB.
7392
O) RGE núm. 2746/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a certificat de professionalitat en
vigilància i seguretat privada.
7392
P) RGE núm. 2748/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a eliminar i
restringir els cablejats aeris.
7393

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2395/18, del diputat Josep Ferrà i Terrasa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a tractament de la
violència masclista, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7393
B) RGE núm. 2426/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper que pot jugar IB3
Música en la projecció exterior de la nostra cultura, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
7393
C) RGE núm. 2427/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal contractat per
l'EPRTVIB, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7393
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D) RGE núm. 2428/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga feminista del 8 de març,
davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7393
E) RGE núm. 2455/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost per millorar els
equips tècnics, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7394
F) RGE núm. 2456/18, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura periodística
a Eivissa, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7394
G) RGE núm. 2457/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de doblers
públics per lloar i promocionar persones que actuen al marge de la legalitat, davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
7394
H) RGE núm. 2458/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avanços en la definició
del model de la radiotelevisió pública, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 7394
I) RGE núm. 2460/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a obtenció
d'ingressos, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7394
J) RGE núm. 2461/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a cobertura
informativa del 8M, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7395
K) RGE núm. 2462/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a informació contractada
a IB3 Notícies, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7395

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2351/18, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a escacs com a eina
pedagògica.
7395
B) RGE núm. 2353/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a compliment d'Espanya al dictamen del Comitè de
Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny de 2017 sobre el dret a l'habitatge (procediment d'urgència).
7396
C) RGE núm. 2398/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resposta definitiva als problemes que pateixen els residents de la
zona del Camp Redó.
7399

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2329/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies a Eivissa, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).
7400
B) RGE núm. 2523/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia de la revalorització de les
pensions i tracte just als nostres pensionistes, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
7401

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 16108/16, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures en relació amb la Xylella fastidiosa.
7401
B) A la Pregunta RGE núm. 16109/16, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures en relació amb la Xylella fastidiosa, 2.
7402
C) A la Pregunta RGE núm. 16110/16, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a zones afectades per la Xylella fastidiosa.
7403
D) A la Pregunta RGE núm. 2399/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a polígons industrials de l'IDI.
7404
E) A les Preguntes RGE núm. 9832 i 9833/17, presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a expedients PAC 2015 i 2016 pendents de pagament.
7404
F) A les Preguntes RGE núm. 10826/17 a 10828/17, 10830/17, 10832/17 i 10834/17 a 10836/17, presentades per la diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig EDAR

BOPIB núm. 134 - 16 de març de 2018

7381

de Formentera, de Cala Llonga, de Cala Sant Vicenç, de Can Bossa, de Port de Sant Miquel, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep
i de Santa Eulàlia, 2016 i 2017.
7404
G) A les Preguntes RGE núm. 10829/17, 10831/17 i 10833/17, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig EDAR de Cala Tarida, d'Eivissa i de Sant
Antoni, 2016 i 2017.
7404
H) A les Preguntes RGE núm. 10838/17, 10844/17, 10850/17, 10857/17, 10890/17 i 10895/17, presentades per la diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig EDAR
d'Alaró, de Binissalem, de Campanet, de Consell, de Selva i de Santa Eugènia, 2016 i 2017.
7404
I) A la Pregunta RGE núm. 10839/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa de manteniment de l'estació de bombeig EDAR d'Alcúdia, 2016 i 2017.
7404
J) A les Preguntes RGE núm. 10840/17, 10858/17 i 10897/17, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig EDAR d'Algaida-Montuïri, de Costitx i de Vilafranca,
2016 i 2017.
7405
K) A les Preguntes RGE núm. 10841/17, 10843/17, 10849/17, 10859/17, 10878/17, 10892/17 i 10896/17, presentades per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig
EDAR d'Andratx, de Banyalbufar, de Camp de Mar, de Deià, de Puigpunyent, de Sóller i de Valldemossa, 2016 i 2017.
7405
L) A les Preguntes RGE núm. 10842/17, 10847/17, 10848/17, 10852/17, 10853/17, 10856/17, 10893/17 i 10894/17, presentades
per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de
bombeig EDAR d'Andratx, d'Artà, de Cales de Mallorca, de Cales de Manacor, de Canyamel, de Capdepera, de Colònia de Sant Pere,
de Son Serra de Marina i de Son Servera, 2016 i 2017.
7405
M) A les Preguntes RGE núm. 10845/17, 10846/17, 10851/17, 10855/17 i 10891/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig EDAR de Cala d'Or,
de Cala Ferrera, de Campos, de la Colònia de Sant Jordi i de Ses Salines, 2016 i 2017.
7405
N) A la Pregunta RGE núm. 10863/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa de manteniment de l'estació de bombeig EDAR de Formentor, 2016 i 2017.
7405
O) A les Preguntes RGE núm. 10899/17, 10900/17, 10904/17 i 10907/17 a 10909/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig EDAR de Binidalí, de
cala En Porter, d'Es Mercadal, de Maó-Es Castell, de Sant Climent i de Sant Lluís, 2016 i 2017.
7406
P) A les Preguntes RGE núm. 10901/17 a 10903/17, 10905/17 i 10906/17, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig EDAR de Cala Galdana, de
Ciutadella Nord, de Ciutadella Sud, d'Es Migjorn i de Ferreries, 2016 i 2017.
7406
Q) A les Preguntes RGE núm. 10910/17 a 10912/17, 10914/17, 10916/17 i 10918/17 a 10920/17, presentades per la diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de Formentera, de Cala
Llonga, de Cala Sant Vicenç, de Can Bossa, del Port de Sant Miquel, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep i de Santa Eulària, 2016
i 2017.
7406
R) A les Preguntes RGE núm. 10913/17, 10915/17 i 10917/17, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de Cala Tarida, d'Eivissa i de Sant Antoni, 2016 i 2017.
7406
S) A les Preguntes RGE núm. 10922/17, 10928/17, 10934/17, 10941/17, 10948/17, 10950/17, 10952/17, 10955/17, 10965/17,
10972/17, 10974/17 i 10979/17, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a despesa de manteniment de l'EDAR d'Alaró, de Binissalem, de Campanet, de Consell, d'Inca, de Lloseta, de Lluc, de Mancor, de Sa
Calobra, de Santa Maria, de Selva i de Santa Eugènia, 2016 i 2017.
7406
T) A les Preguntes RGE núm. 10924/17, 10942/17, 10949/17, 10951/17, 10954/17, 10956/17, 10969/17, 10971/17 i 10981/17,
presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de
l'EDAR d'Algaida-Montuïri, de Costitx, de Lloret, de Llubí, Mancomunada, de Muro, de Sant Joan, de Santa Margalida i de Vilafranca,
2016 i 2017.
7407
U) A les Preguntes RGE núm. 10925/17, 10927/17, 10933/17, 10943/17, 10944/17, 10962/17, 10968/17, 10976/17 i 10980/17,
presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de
l'EDAR d'Andratx, de Banyalbufar, de Camp de Mar, de Deià, d'Estellencs, de Puigpunyent, de Sant Elm, de Sóller i de Valldemossa,
2016 i 2017.
7407
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V) A les Preguntes RGE núm. 10929/17, 10930/17, 10935/17, 10939/17, 10961/17, 10967/17, 10973/17 i 10975/17, presentades
per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de Cala
d'Or, de Cala Ferrera, de Campos, de la Colònia de Sant Jordi, de Portocolom, de Sa Ràpita, de Santanyí i de Ses Salines, 2016 i 2017.
7407
W) A les Preguntes RGE núm. 10938/17, 10945/17, 10960/17, 10963/17 i 10964/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de Cas Concos, de Felanitx, de
Porreres, de Randa i de S'Arenal, 2016 i 2017.
7407
X) A les Preguntes RGE núm. 10947/17, 10958/17, 10959/17 i 10966/17, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de Formentor, de Platja de Muro, de Pollença
i de Sa Pobla, 2016 i 2017.
7407
Y) A les Preguntes RGE núm. 10953/17, 10957/17 i 10970/17, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de Manacor, de Palma i de Sant Llorenç, 2016 i 2017.
7408
Z) A les Preguntes RGE núm. 10985/17 a 10987/17, 10989/17 i 10990/17, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de Cala Galdana, de Ciutadella Nord, de
Ciutadella Sud, d'Es Migjorn i de Ferreries, 2016 i 2017.
7408
AA) A la Pregunta RGE núm. 13259/17, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a trasllat de l'oficina del SOIB a Vila a les noves instal·lacions.
7408
AB) A la Pregunta RGE núm. 16548/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
sanitària i assistencial de les Illes Balears (2).
7408
AC) A la Pregunta RGE núm. 17242/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finalització del contracte amb l'empresa que gestiona les ambulàncies de l'illa d'Eivissa.
7408
AD) A la Pregunta RGE núm. 17243/17, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subrogació dels treballadors de l'empresa que gestiona les ambulàncies a l'illa d'Eivissa a l'empresa pública de Gestió Sanitària i
Assistencial.
7408
AE) A les Preguntes RGE núm. 17265/17 a 17270/17, presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació de diversos
projectes.
7409
AF) A les Preguntes RGE núm. 17620/17 a 17631/17, presentades per la diputada maría José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a menors d'Eivissa i/o Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel durant els mesos d’abril, d’agost, de desembre, de febrer, de gener, de juliol, de juny, de maig, de març, de novembre, d’octubre,
de setembre de 2017.
7409
AG) A la Pregunta RGE núm. 206/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
"Salut Respon".
7409
AH) A la Pregunta RGE núm. 208/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
que esperen actualment més de 180 dies per a intervenció quirúrgica i més de 60 dies per a consultes externes.
7410
AI) A la Pregunta RGE núm. 209/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret
de garantia de demora.
7410
AJ) A la Pregunta RGE núm. 210/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions realitzades dins el Programa d'atenció a la cronicitat.
7410
AK) A les Preguntes RGE núm. 218/18 i 219/18, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a actuacions realitzades per reforçar la prevenció primària del càncer i a difusió a la població del Codi Europeu contra el
càncer.
7411
AL) A la Pregunta RGE núm. 220/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis o col·laboracions sanitàries i sociosanitàries que han deixat de prestar-se.
7411
AM) A la Pregunta RGE núm. 221/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçats temporals anualment a les Illes Balears.
7411
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AN) A la Pregunta RGE núm. 222/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçats temporals a les Illes Balears (1).
7411
AO) A la Pregunta RGE núm. 224/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçats temporals a les Illes Balears (3).
7412
AP) A la Pregunta RGE núm. 228/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçats temporals a les Illes Balears (3).
7412
AQ) A la Pregunta RGE núm. 229/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió
en el PAC de S'Escorxador.
7412
AR) A les Preguntes RGE núm. 230/18 a 232/17, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a places de pàrquing gratuïtes a l'Hospital Universitari Son Espases (1 a 3).
7412
AS) A la Pregunta RGE núm. 233/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
demolició de l'edifici de l'antic Hospital Son Dureta.
7412
AT) A la Pregunta RGE núm. 234/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un centre de salut/PAC a l'àmbit de Sa Teulera.
7412
AU) A la Pregunta RGE núm. 235/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei
de salut laboral i Llei de salut pública.
7412
AV) A la Pregunta RGE núm. 548/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cens
de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme.
7413
AW) A la Pregunta RGE núm. 549/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llei de
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme.
7413
AX) A la Pregunta RGE núm. 560/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alberg
de Formentera.
7413
AY) A la Pregunta RGE núm. 606/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a neteja
de torrents.
7413
AZ) A la Pregunta RGE núm. 607/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incendis
a Cala Saona.
7413
BA) A la Pregunta RGE núm. 611/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei
de vigilància del fondeig a Formentera.
7414

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 2380/18, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, sobre el balanç de l'estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures adoptades en matèria de sinistralitat
laboral.
7414

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2373/18.

7414

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1601/18.

7414

C) Retirada de l'escrit RGE núm. 768/18.

7414

D) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 16716/17.

7415

E) Inclusió a l'ordre del dia d'una sessió plenària de la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 668/18, que resultà emparada
a comissió.
7415

7384

BOPIB núm. 134 - 16 de març de 2018

4. INFORMACIONS
A) Constitució de la Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears i elecció de càrrecs, composició del Comitè de seguretat
i Salut, de la Comissió de Formació i de la Comissió Paritària de la carrera professional.
7415
B) Resolució de Presidència en relació amb el cessament del Sr. Sebastià Carbonell i Crespí com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Mixt.
7415
C) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Eduardo Bute Sánchez de Hoyos com a personal eventual adscrit
al Grup Parlamentari Mixt.
7416

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 133, de 9 de març de 2018.

7417
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2399/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lluita contra la processionària del pi
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla, pel procediment d'urgència, el
Govern de les Illes Balears, sobre la seva política general pel
que fa a la lluita contra la processionària del pi.
Motivació del procediment d'urgència: Ateses la plaga
d'aquestes erugues a les Illes Balears i les conseqüències que
tenen sobre les persones i els animals, sobretot en casos
d'al·lèrgia, es fa necessari i urgent conèixer les actuacions que
ha realitzat i que pensa realitzar el Govern per tal de lluitar
contra la processionària del pi.
Palma, a 7 de març de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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1. Havent transcorregut més de dos anys des de l’aprovació per
part del Consell de Salut Laboral de l’Estratègia de Seguretat
i Salut Laboral 2016-2020, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a analitzar els resultats de
les mesures que s'hi inclouen, així com també a incloure les
mesures correctores adients per tal de disminuir la sinistralitat
laboral a les Illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el pressupost, per al present any 2018, en
la quantia necessària per poder dur a terme les mesures
correctores adients a què fa referència el punt anterior.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el pressupost de 2019 s’incrementin els recursos
destinats a la salut i la prevenció de riscos laborals i que aquest
increment no sigui inferior a l’increment que tinguin els
pressuposts.
4. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears
a analitzar amb cada un dels consells insulars la sinistralitat
laboral de cada illa i a prendre les mesures adequades per a la
seva reducció.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar a la pagina web de l’Observatori de Treball,
de la Direcció General d’Ocupació i Economia, les dades de
sinistralitat laboral comparades amb les altres comunitats
autònomes, així com també desgranades per illes.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el primer trimestre de l’any 2019, abans de
finalitzar la present legislatura, presenti al Parlament els
resultats fins a la data de l’Estratègia de Seguretat i Salut
Laboral 2016-2020 que va ser aprovada el 2015.
Palma, a 8 de març de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març de 2018, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

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

A)
RGE núm. 2467/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la
sinistralitat a les Illes Balears, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 301/18.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
301/18, relativa a política general del Govern en relació amb la
sinistralitat a les Illes Balears, la moció següent.

Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2385/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inspectors de la Conselleria d'Innovació, Recerca i
Turisme.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els departaments de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme del Govern balear que desenvolupen tasques
d'inspecció?, quin és el nombre d'inspectors que tenen a la data
de recepció de la present i quines funcions realitzen?

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els departaments de la Conselleria d'Educació i
Universitat del Govern balear que desenvolupen tasques
d'inspecció?, quin és el nombre d'inspectors que tenen a la data
de recepció de la present i quines funcions realitzen?
Palma, a 7 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

Palma, a 7 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
E)
B)
RGE núm. 2386/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inspectors de la Conselleria de Presidència.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els departaments de la Conselleria de Presidència
del Govern balear que desenvolupen tasques d'inspecció?, quin
és el nombre d'inspectors que tenen a la data de recepció de la
present i quines funcions realitzen?

RGE núm. 2389/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inspectors de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els departaments de la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació del Govern balear que desenvolupen
tasques d'inspecció?, quin és el nombre d'inspectors que tenen
a la data de recepció de la present i quines funcions realitzen?
Palma, a 7 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

Palma, a 7 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
F)
C)
RGE núm. 2387/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inspectors de la Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els departaments de la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern balear que
desenvolupen tasques d'inspecció?, quin és el nombre
d'inspectors que tenen a la data de recepció de la present i
quines funcions realitzen?
Palma, a 7 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

D)
RGE núm. 2388/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inspectors de la Conselleria d'Educació i Universitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

RGE núm. 2390/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inspectors de la Conselleria de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els departaments de la Conselleria de Salut del
Govern balear que desenvolupen tasques d'inspecció?, quin és
el nombre d'inspectors que tenen a la data de recepció de la
present i quines funcions realitzen?
Palma, a 7 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

G)
RGE núm. 2391/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inspectors de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins són els departaments de la Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria del Govern balear que desenvolupen tasques
d'inspecció?, quin és el nombre d'inspectors que tenen a la data
de recepció de la present i quines funcions realitzen?
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Quins són els departaments de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports del Govern balear que desenvolupen
tasques d'inspecció?, quin és el nombre d'inspectors que tenen
a la data de recepció de la present i quines funcions realitzen?

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

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

H)

K)

RGE núm. 2392/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inspectors de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

RGE núm. 2494/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a agents de Medi
Ambient.

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.
Quins són els departaments de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear que
desenvolupen tasques d'inspecció?, quin és el nombre
d'inspectors que tenen a la data de recepció de la present i
quines funcions realitzen?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes places d'agents de Medi Ambient de nova creació
dins el present any es destinaran a cobrir de forma específica
l'illa de Formentera, i a partir de quan es farà efectiva la seva
incorporació?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 7 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
L)
I)
RGE núm. 2393/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inspectors de la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 2495/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Decret de protecció
de la posidònia.
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.
Per quin motiu a dia d'avui no s'ha aprovat el Decret de
protecció de la posidònia?

Quins són els departaments de la Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat del Govern balear que desenvolupen
tasques d'inspecció?, quin és el nombre d'inspectors que tenen
a la data de recepció de la present i quines funcions realitzen?
Palma, a 7 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

J)
RGE núm. 2394/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inspectors de la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

M)
RGE núm. 2496/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Decret de protecció
de la posidònia.
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.
Pensa el Govern permetre que el futur decret autoritzi algun
tipus de sistema directe o indirecte de fondeig sobre la
posidònia en el moment de la seva aprovació?
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Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

N)
RGE núm. 2497/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Decret de protecció
de la posidònia.
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.

Q)
RGE núm. 2500/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a illa d'Espalmador.
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.
Aquesta setmana s'ha fet pública l'adquisició de l'illa
d'Espalmador per part d'uns nous particulars d'origen belga. Té
el Govern prevista alguna reunió o presa de contacte amb els
nous propietaris per explicar-los les restriccions ambientals que
afecten l'illa i els deures d'aquests respecte de la seva
protecció?

Quina partida econòmica pensa assignar el Govern a la
dotació del fons posidònia que es preveu crear en el futur
decret?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

R)
RGE núm. 2501/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a depuradora del
tractament terciari de Formentera.

O)
RGE núm. 2498/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Decret de protecció
de la posidònia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines de les al·legacions presentades des de Formentera
pensa incorporar el Govern al futur decret?

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.
Una de les esmenes proposades per part de GxF-PSOE
Formentera que foren incorporades al pressupost autonòmic
2018 preveu l'assignació d'una partida de 30.000 euros a la
redacció del projecte de millora de l'EDAR de Formentera per
a la incorporació del tractament terciari al llarg de l'any 2019.
En quin punt es troba la redacció d'aquest projecte?

Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

P)
RGE núm. 2499/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Decret de protecció
de la posidònia.
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.
Ha adquirit el Govern algun tipus de compromís amb les
associacions i/o representants dels navegants pel que fa a la
incorporació de les seves reivindicacions en el futur decret de
posidònia? Quins són aquests compromisos?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

S)
RGE núm. 2502/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impost del turisme
sostenible al sector nàutic.
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.
Ha iniciat el Govern la feina d'0estudi sobre la viabilitat
jurídica i d'impacte econòmic de la implantació de l'impost de
turisme sostenible al sector nàutic de les Illes balears, tal i com
es va aprovar per la incorporació d'una esmena de GxF-PSOE
al pressupost autonòmic de 2018? Quan pensa el Govern fer
públics els resultats d'aquest estudi?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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T)
RGE núm. 2503/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a embarcació de
vigilància de la reserva marina d'Es Freus.
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.
En quines condicions es troba l'embarcació pròpia dels
serveis de vigilància de la reserva marina d'Es Freus? Compten
els vigilants de la reserva amb una embarcació pròpia a dia
d'avui?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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als malalts i acompanyants desplaçats fora de l'illa de
residència 2018.
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.
A partir de l'aprovació del pressupost autonòmic 2018, el
Govern compta amb un increment de partida de 40.000 euros
per a l'assignació a les dites de les quals són beneficiaris els
malalts i els seus acompanyants quan es desplacen fora de la
seva illa de residència per rebre tractament mèdic.
Així, ens interessa saber en quin moment es farà efectiu
aquest increment i amb quin import s'incrementarà la dieta que
els beneficiaris perceben actualment per cada dia d'estada fora
de la seva illa de residència.
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

U)
RGE núm. 2504/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a embarcació de
vigilància de la reserva marina d'Es Freus.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes denúncies s'han interposat per part dels serveis
d'inspecció del Govern, per infraccions de la normativa de pesa
en l'àmbit de la reserva marina d'Es Freus els anys 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 i 2017?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

RGE núm. 2507/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a TAC Formentera.
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.
Per quin motiu s'ha produït una rebaixa del 35% sobre el
preu de licitació del TAC de l'Hospital de Formentera que en
el concurs es va pressupostar per 495.374 euros (amb IVA
inclòs)? Pot aquesta rebaixa suposar algun tipus de risc per la
qualitat de les instal·lacions i/o la seva seguretat?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

V)
RGE núm. 2505/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a noves reserves
marines d'es Sec d'Es Ram i Es Baix Fondo a Formentera.
Y)
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.
En quin punt es troben les negociacions del Govern amb
l'estat pel que fa a la creació de dues noves reserves marines en
aigües exteriors de Formentera a les zones d'Es Sec d'Es Ram
i Es Baix Fondo?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

W)
RGE núm. 2506/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a increment de dietes

RGE núm. 2508/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a TAC Formentera.
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.
El mes passat el Govern va fer l'anunci de la finalització de
les obres i la posada en servei del TAC per al mes de juny
vinent. Quin serà el personal de nova contractació que
s'incorporarà a l'Hospital de Formentera per a la prestació
d'aquest servei i quan es preveu que s'incorpori?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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Z)
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 2509/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adoctrinament dels
alumnes de primària per part de l'estat i el Govern Rajoy.

Ordre de Publicació
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.
Pensa el Govern de les Illes Balears donar suport al projecte
del Govern de l'Estat que té per títol "Coneixement de la
seguretat i la defensa als centres educatius" per als alumnes de
primària, que es vol introduir a través de l'assignatura "Valors
ètics i socials" per adoctrinar els infants sobre el nacionalisme
espanyol, la defensa militar i la figura de les forces armades, i
els símbols nacionals com ara l'aprenentatge de la cançó
"Pasodoble de la bandera"?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

AA)
RGE núm. 2510/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grau de direcció
hotelera a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març de 2018, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2526/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Decret de posidònia.
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.
Està el Govern de les Illes Balears rebent pressions del
sector nàutic per no aprovar el Decret de posidònia?

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.
En quin punt es troben a la data actual les gestions entre el
Govern i la UIB, i així mateix d'aquesta última amb l'ANECA,
per a la creació del grau de direcció hotelera a les Illes Balears?
Palma, a 10 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

AB)
RGE núm. 2525/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centres de salut i unitats bàsiques que té previst
iniciar la Conselleria de Salut durant el 2018.
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.
Quins centres de salut i quines unitats bàsiques té previst
iniciar la Conselleria de Salut durant aquest any?
Palma, a 12 de març de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

Palma, a 12 de març de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
B)
RGE núm. 2717/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a dipòsits de CLH a Cala Major.
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.
Quins controls i mesures ha adoptat el Govern en relació
amb els dipòsits de CLH a la zona de Cala Major?
Palma, a 13 de març de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques
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RGE núm. 2718/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a control de transport pirata.

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, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com valora el conseller la sortida dels diferents grups
parlamentaris, entre ells el PSOE, de la subcomissió del pacte
educatiu que es debat al Congrés dels Diputats?
Palma, a 13 de març de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

Quan pensa el Govern iniciar enguany a l'aeroport de Palma
els controls al transport pirata?
Palma, a 13 de març de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

G)
RGE núm. 2722/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Pla d'habitatge estatal.

D)
RGE núm. 2719/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
avançament de les recuperacions extraordinàries de 2n de
batxillerat.
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, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com valora la presidenta la incidència que tindrà sobre
balears el Pla d'habitatge estatal 2018-2021?
Palma, a 13 de març de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

Quins motius justifiquen l'avançament de les recuperacions
extraordinàries de 2n de batxillerat el mes de juny?
Palma, a 13 de març de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 2720/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a Unitat de Linfedema.
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.

H)
RGE núm. 2725/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria pública adreçada a acreditar guies turístics.
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.
Té previst la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme promoure alguna convocatòria pública
adreçada a acreditar guies turístics abans que finalitzi la present
legislatura?

Pensa el Govern de les Illes Balears assumir la Unitat de
Linfedema com a pròpia del servei de l'Hospital de Can
Misses?
Palma, a 13 de març de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

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

I)
RGE núm. 2726/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua de
competitivitat de la nostra destinació turística.

F)
RGE núm. 2721/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pacte educatiu.

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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com pensa el Govern fer front a una eventual pèrdua de
competitivitat de la nostra destinació turística?

Sra. Vicepresidenta, considera que la política
desenvolupada per la Conselleria de Turisme ha contribuït a la
diversificació econòmica i a la redistribució de la riquesa que
genera el sector turístic?

Palma, a 13 de març de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 13 de març de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

J)
RGE núm. 2727/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
traspàs de les competències en matèria de promoció
turística als consells insulars.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera la vicepresidenta i consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme que el traspàs de les competències en
matèria de promoció turística als consells insulars millora la
proposta plantejada la passada legislatura?

M)
RGE núm. 2731/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta sobre quin ha de ser el model de radiotelevisió
pública.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Cosnellera de Cultura, Participació i Esports, creu que
abans que acabi la legislatura podrem, veure alguna proposta
sobre quin ha de ser el model de radiotelevisió pública?

Palma, a 13 de març de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Palma, a 13 de març de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

K)
RGE núm. 2728/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió en millora
i reconversió d'establiments hotelers.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Vicepresidenta i Conselleria d'Innovació, Recerca i
Turisme, com pensa que es recuperi la inversió en millora i
reconversió d'establiments hotelers després de l'aprovació de la
darrera reforma de la Llei turística?

N)
RGE núm. 2744/18, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociacions amb el Govern de l'estat sobre el REB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, en quin punt es troben les
negociacions amb el Govern de l'estat sobre el REB?
Palma, a 13 de març de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Palma, a 13 de març de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
O)
L)
RGE núm. 2729/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a diversificació
econòmica i redistribució de la riquesa que genera el sector
turístic.
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

RGE núm. 2746/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a certificat de
professionalitat en vigilància i seguretat privada.
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.
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Sra. Presidenta del Govern, quina opinió li mereix que el
certificat de professionalitat en vigilància i seguretat privada es
pugui adquirir a través de l'experiència professional?
Palma, a 14 de març de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

P)
RGE núm. 2748/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a eliminar i restringir els cablejats aeris.
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.
Té pensat el Govern algun pla per eliminar i restringir els
cablejats aeris elèctrics, telefònics i altres?
Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
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Palma, a 7 de març de 2018
El diputat
Josep Ferrà i Terrasa

B)
RGE núm. 2426/18, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper que pot
jugar IB3 Música en la projecció exterior de la nostra
cultura, davant la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quin paper considera el Sr. Director General que pot jugar
IB3 Música (i els programes musicals d'IB3 Ràdio i IB3
Televisió) en el món de la creació musical de les Illes Balears
(i per extensió en el dels audiovisuals musicals), així com en el
foment de la música dels creadors de les Illes Balears a la
nostra societat i en la projecció exterior de la nostra cultura?
Palma, a 7 de març de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de març de 2018, admet a tràmit les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada següents.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2395/18, del diputat Josep Ferrà i Terrasa,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
tractament de la violència masclista, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Creu que el tractament de la violència masclista als
informatius d'IB3 TV és adequat?

C)
RGE núm. 2427/18, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat per l'EPRTVIB, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quantes persones ha contractat i per quin procediment l'Ens
Públic de radiotelevisió de les Illes Balears d'ençà que vostè és
el seu director general?
Palma, a 7 de març de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

D)
RGE núm. 2428/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga feminista
del 8 de març, davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
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Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
El Govern ha decretat els serveis mínims a IB3 per a la vaga
feminista del 8 de març. Podria explicar el Sr. Director Andreu
Manresa com s'ha complit aquesta previsió dels serveis mínims
i valor l'impacte de la vaga entre els treballadors i les
treballadores de l'ens?
Palma, a 8 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Considera que és lícit que s'utilitzin doblers públics per
lloar i promocionar persones que actuen al marge de la
legalitat?
Palma, a 8 de març de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

E)
RGE núm. 2455/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost per
millorar els equips tècnics, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Creu que l'increment del pressupost per millorar els equips
tècnics serà suficient?
Palma, a 8 de març de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

H)
RGE núm. 2458/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avanços en la definició del model de la radiotelevisió
pública, davant la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quins avanços s'han fet en la definició del model de la
radiotelevisió pública?
Palma, a 8 de març de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

F)
RGE núm. 2456/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura
periodística a Eivissa, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Per què hi ha manca cobertura periodística a Eivissa?
Palma, a 8 de març de 2018
La diputada
Sílvia Cano i Juan

I)
RGE núm. 2460/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a obtenció d'ingressos, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quins esforços s'estan realitzant per a l'obtenció d'ingressos
més enllà de les aportacions públiques?
Palma, a 8 de març de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

G)
RGE núm. 2457/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
utilització de doblers públics per lloar i promocionar
persones que actuen al marge de la legalitat, davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

J)
RGE núm. 2461/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a cobertura informativa del 8M, davant la
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Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Com valora el director general la cobertura informativa del
8M?
Palma, a 8 de març de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente
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D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Illes
Balears presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.
Els escacs des de la seva aparició fa ja diversos segles ha
estat denominat com a joc, com a esport, com a filosofia, com
a art i, fins i tot, com a ciència. Probablement totes elles són
certes de manera conjunta i cap no ho és per si sola, perquè
fitar una disciplina tan fascinant i rica en matisos i possibilitats
en una sola definició, significa tancar el pas a totes aquestes
altres que també precisen la seva essència.

K)

La facilitat que suposa poder disposar d'un tauler i les
corresponents peces, atorguen una accessibilitat a tot tipus de
persones independentment de la seva situació socioeconòmica.
És, per tant, una activitat que pot practicar-se en qualsevol lloc
amb un cost molt baix.

RGE núm. 2462/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
informació contractada a IB3 Notícies, davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Al seu torn, pot ser practicada des d'una edat primerenca,
cosa que contribueix en conseqüència a la cohesió social, la
integració, la lluita contra discriminació de gènere i, fins i tot,
contra diferents addiccions.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Creu que les informacions incloses en el Notícies Migdia
relatives a Menorca estan sempre contrastades com seria
d'esperar? (exemples: dia 26 de desembre de 2017 sobre
tancament de l'Ajuntament de Ciutadella; dia 15 de febrer de
2018 sobre avanç del PTI de Menorca; i dia 26 de febrer de
2018 sobre ubicació del nou centre de salut d'Alaior)?
Palma, a 8 de març de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

En l'àmbit pedagògic diferents estudis, com els de el Dr.
Albert Frank, el Dr. Stuart Margulies o el de la mateixa
UNESCO el 1995, han acreditat que els escacs introduïts a
edats primerenques poden millorar la capacitat de concentració
dels menors, desenvolupar el seu sentit de la creativitat,
estimular la seva paciència i persistència, les seves capacitats
memorístiques i fins i tot la presa de decisions. i afavoreixen
molts nens i adolescents que sofreixen el Trastorn per Dèficit
d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH).
Per aquest motiu, el passat 15 de març de 2012, el
Parlament Europeu va emetre una declaració per la qual
sol·licitava als estats membres que donessin suport a la
introducció del programa «Escacs a l'escola» en els seus
sistemes educatius.
Així mateix, sol·licitava a la Comissió que en la seva
propera comunicació oferís suport i finançament suficient per
al programa esmentat, així com que tingués en compte els
diferents informes i estudis sobre els efectes que produeix
aquest programa en el desenvolupament de les nenes i els nens.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2351/18, dels Grups Parlamentaris
Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears,
relativa a escacs com a eina pedagògica.

A Espanya els escacs són una disciplina que té arrelament
des de molt temps enrere en la Història. Es considera que va ser
introduït en un estat primigeni pels àrabs al segle IX en la
península, i Alfons X hi dedicà el famós manuscrit «El llibre
dels jocs», i no són pocs els que consideren que els escacs
moderns es van desenvolupar al nostre país.
Entre els il·lustres escaquistes espanyols es troben noms
il·lustres com els de Ruy López de Segura, Miquel Illescas o
els balears Artur Pomar, Francisco Vallejo i Mónica Calzetta.
Així mateix, les comunitats autònomes d'Aragó, de Catalunya,
de Canàries, d'Extremadura, de Galícia, d'Andalusia i de
Cantàbria han dut a terme programes per a la promoció dels
escacs i la seva introducció en el sistema educatiu respectiu.
Quant a les Corts Generals, el Senat el març del ja llunyà
1995 va instar al Govern espanyol perquè els escacs es
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convertissin en una assignatura optativa i, molt més recentment,
el Congrés dels Diputats l'11 de febrer de 2015, va aprovar per
unanimitat la introducció del programa “Escacs a l'escola” en
el sistema educatiu espanyol, així com la promoció en centres
públics del citat esport.
Per tal motiu, per la seva solvència acreditada com a eina
pedagògica, per la seva accessibilitat i pels valors que comporta
la seva pràctica, els escacs poden contribuir enormement a la
millora de la qualitat del nostre sistema d'ensenyament
mitjançant la seva introducció.
Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, MÉS per
Mallorca i Podem Illes Balears presenten la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, en col·laboració amb els centres educatius, implantar
la utilització dels escacs com a eina pedagògica en el sistema
educatiu balear.
Palma, a 5 de març de 2018
El diputat
Enrique Casanova i Peiró
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
David Abril i Hervás
Alberto Jarabo i Vicente

B)
RGE núm. 2353/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a compliment d'Espanya al dictamen del
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de
juny de 2017 sobre el dret a l'habitatge (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 necessitats
d'emergència d'habitatge.
Exposició de motius
Durant les últimes dècades, les polítiques públiques a
Espanya en matèria d'habitatge han estat orientades des d'una
perspectiva de bé de canvi en lloc de bé d'ús. Els principals
canvis legislatius han estat orientats a afavorir la liberalització
del sector de la construcció i a promoure el crèdit hipotecari
com l'únic o més rendible mitjà d'accés a l'habitatge.
Això es reflecteix principalment en la promoció de la
propietat privada com a forma principal de tinença, a través de
polítiques de facilitació del crèdit i desgravacions fiscals, i en
el caràcter altament especulatiu que han tingut les successives
legislacions del sòl, i està vinculat a la construcció d'habitatge
i a la cultura del "pelotazo" urbanístic.

El creixement econòmic dels últims anys a Espanya es troba
relacionat directament amb l'"economia del totxo" que promou
un creixement accelerat de viandes i projectes privats en què no
s'han incentivat espais per l'habitatge públic i habitatge social.
Espanya compta amb un dels percentatges d'habitatge social
més baixos de la Unió Europea, un 1,1% només superat per
Grècia i lluny d'altres com Holanda (32%), Àustria (23%),
Regne Unit (18%) o França (17%). Així mateix, el nostre país
compta amb un percentatge ínfim d'habitatge assequible
(2.5%), enfront d'altres països europeus com ara Àustria que
posseeixen el 24% de parc públic de protecció i el Regne Unit
o França al voltant del 17%, entre d'altres, segons dades
d'Amnistia Internacional.
El problema de l'accés a l'habitatge s'ha agreujat
addicionalment amb la crisi hipotecària i la impossibilitat de
milers de famílies de poder pagar els crèdits immobiliaris,
generant centenars de milers de desallotjaments forçosos, molts
d'ells sense una alternativa d'habitatge. Actualment Espanya
acumula el 30% dels habitatges buits d'Europa. Segons el cens
oficial de població i habitatge més recent, el 2011 hi havia
3.440.000 cases buides.
El nombre d'habitatges buits va augmentar en un 10,8% en
un decenni i de les cases construïdes durant el període d'auge
de la construcció, el 18,5% continuaven buides. Més de
263.000 cases a la Comunitat de Madrid (el 9,1% de tots els
habitatges de la regió) i més de 448.000 a Catalunya (11,6%)
seguien desocupades.
Segons l'Institut Nacional d'Estadístiques, la mitjana
d'habitants d'un habitatge familiar a Espanya és de 2,51
persones. És a dir que 213.350 persones es troben en situació
d'emergència d'habitatge, obligades per la situació econòmica
a ocupar un habitatge.
Es tracta de gairebé el 17% del parc d'habitatges nous buits,
que ronda les 500.000, i d'una mica més d'un 8% del milió de
pisos no ocupats en total que se suposa hi ha al país (Font INE).
La xifra resulta escandalosa si es compara amb el 2%
d'habitatge social promogut per les administracions públiques.
Més de 87.000 famílies -unes 270.000 persones- mantenen una
possessió d'habitatges de manera precària a Espanya. La
majoria es tracta de famílies en situació de vulnerabilitat.
En aquest context, les administracions públiques al nostre
país han desenvolupat l'accés a l'habitatge com una qüestió de
mercat i no de dret social, acompanyada amb unes polítiques
públiques insuficients, la qual cosa contrasta clarament amb la
mateixa Constitució Espanyola, que estableix a l'article 47:
"Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i
adequat. Els poders públics han de promoure les condicions
necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu
aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès
general per impedir l'especulació."
En les últimes dècades, el creixement econòmic espanyol ha
estat estretament lligat a la construcció. La política urbanística
s'ha caracteritzat per concebre la construcció d'habitatges com
a fonts d'inversió abans que com a béns d'ús vinculats a les
necessitats residencials de les persones.
Entre 1997 i 2007 es van edificar 6,6 milions d'habitatges,
la mateixa quantitat que es va construir a França, Itàlia i
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Alemanya juntes en el mateix període, i l'Estat espanyol, amb
25,2 milions d'habitatges (segons cens de l'INE), disposa avui
d'una de les ràtios més altes d'habitatge per habitant de la Unió
Europea (UE).
Malgrat l'increment dels habitatges disponibles i de la
caiguda dels salaris, el preu dels habitatges va arribar a
triplicar-se a inicis del segle XXI. Per afavorir el creixement
del mercat immobiliari i financer com a motor econòmic, la
política d'habitatge dels últims 60 anys ha promogut l'accés a
l'habitatge principalment en règim de propietat privada.
Així, a través de diverses fórmules com la desgravació
fiscal per la compra i l'accés generalitzat al crèdit, la propietat
privada s'ha posicionat com el principal règim de tinença en
detriment d'altres formes més accessibles. Paral·lelament, la
liberalització de la regulació del lloguer, que oferia una
estabilitat i una protecció insuficient als inquilins, així com un
increment exponencial de les rendes, ha derivat en un accés al
mercat de lloguer altament restrictiu.
La normativa sobre arrendaments urbans o el que és el
mateix, sobre el lloguer d'un bé de primera necessitat com és
l'habitatge, ha patit des de l'any 2009 una sèrie de retallades
sistemàtiques de tall clarament regressiu en matèria de
protecció dels arrendataris, que no es va aturar fins a l'any
2013.
El que es podria venir a dir com a quinquenni negre per als
inquilins de tot l'Estat, sostingut pels successius Governs del
PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero i després del PP de
Mariano Rajoy, es va inaugurar amb la llei coneguda com del
"desnonament exprés" i va aconseguir fins a cinc
modificacions, tres del primer executiu i dos del segon, de les
dues normes que fonamenten les relacions de lloguer: la Llei
d'arrendaments urbans i la d'enjudiciament civil.
L'estancament dels salaris, el vertiginós augment del preu
de l'habitatge, l'absència d'habitatges de lloguer, uns tipus
d'interès en màxims històrics, així com una deficient supervisió
per part del Banc d'Espanya, van empènyer desenes de milers
de famílies a endeutar-se. Aquest endeutament de les famílies
respecte de les rendes disponibles ocupa els primers llocs del
rànquing internacional.
Així, el sobreendeutament de les classes mitjanes i dels
sectors més vulnerables es va convertir en una de les formes
principals per accedir un habitatge. Tot això acompanyat de
pràctiques que fins al dia d'avui han estat qualificades
d'abusives, fins i tot pels tribunals.
A més a més, la manca clamorosa de polítiques públiques
orientades a facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania
espanyola ha afavorit la tendència al sobreendeutament i al
sobreesforç econòmic per disposar d'una llar. Espanya té un
parc d'habitatges públics de lloguer pràcticament inexistent: el
percentatge d'habitatges de lloguer social no arriba al 2% del
total, quan la mitjana de la UE està entre el 15% i el 18%.
Els ajuts al pagament del lloguer són escassos i vinculats a
la disponibilitat pressupostària, i les polítiques públiques
estatals d'habitatge han renunciat a la introducció de mesures
orientades a lluitar contra la desocupació i la infrautilització
injustificada d'immobles, que és d'un 14% del total d'habitatges.
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Com a conseqüència de tot això, l'Estat espanyol presenta
el percentatge més elevat d'habitatges buits d'Europa i dels més
reduïts d'habitatge social.
L'ordenament espanyol preveu un procediment d'execució
hipotecària que comporta no només la pèrdua de l'habitatge
habitual, sinó també la possibilitat que s'embarguin els salaris
i altres béns presents i futurs, del deutor hipotecari com dels
seus avaladors, subsistint part del deute contret.
La regulació actual implica que l'entitat bancària pugui
adjudicar l'habitatge per tan sols el 60% del valor de taxació i
seguir exigint a la família la suma restant, més els interessos
generats i les despeses del procediment judicial. Aquesta
situació és insostenible i profundament injusta.
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial
(CGPJ), des de 2007, any en què va esclatar la crisi, fins el
2016, el nombre d'execucions hipotecàries s'ha situat en
721.000 i el nombre de desnonaments se situa en més de
515.000.
A la problemàtica de les execucions i els desnonaments
hipotecaris s'afegeix la del lloguer, castigat per les consecutives
reformes de la Llei de lloguer urbà, que han consagrat la
inestabilitat en el projecte vital de les persones cada tres anys
i la possibilitat d'establir pujades indiscriminades de preu
durant cada renovació contractual.
La desprotecció de les persones inquilines es manifesta
també per uns ajuts al pagament del lloguer concebudes com
subvencions discrecionals de difícil accés i condicionades per
la disponibilitat pressupostària. Per tant, just durant els anys
més durs de crisi van disminuir les partides i es va impedir
l'accés als ajuts per part de nous demandants. Les dificultats per
afrontar el pagament del lloguer han generat que, segons dades
judicials, un 54% dels 67.359 desnonaments que es van produir
el 2016 a Espanya estiguessin relacionats amb l'impagament del
lloguer, segons dades del CGPJ.
En definitiva, el problema del parc de lloguer privat no és
de reduïda dimensió sinó la seva configuració com a règim
inestable i sotmès a processos especulatius que, de nou, posen
de manifest la mercantilització del dret a l'habitatge digne i
adequat. A més, a diferència dels països de l'entorn europeu
amb un ampli parc de lloguer privat, no hi ha mesures
orientades a controlar el preu del lloguer i a impedir rendes
abusives.
Tot i les recomanacions vinculants d'organismes
internacionals, el Govern d'Espanya segueix incomplint
sistemàticament el dret a l'habitatge digne al nostre país.
Els últims Relators Especials sobre l'habitatge adequat de
les Nacions Unides van denunciar la situació de l'accés a
l'habitatge a Espanya. Els informes A / HRC / 7/16 de 7 de
febrer de 2008 de Miloon Kothari i A / 67/286 de 10 d'agost
2012 de Raquel Rolnik, van establir recomanacions a
nombrosos països, entre ells Espanya, per modificar el
paradigma de les polítiques públiques en matèria d'habitatge,
basades exclusivament en el seu finançament, i adoptar un
enfocament centrat en els drets humans.
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De la mateixa manera han recalcat la necessitat urgent de
realitzar polítiques i intervencions més àmplies per part de les
administracions públiques competents, com a inversions
públiques en infraestructura i serveis bàsics.
El dret a un habitatge adequat és un dret humà que ve
recollit en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials
i Culturals (PIDESC), que declara: "Els estats part en aquest
pacte reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida
adequat per a si i la seva família, fins i tot alimentació, vestit i
habitatge adequats, i a una millora contínua de les condicions
d'existència. Els estats part han de prendre mesures apropiades
per assegurar l'efectivitat d'aquest dret, reconeixent a aquest
efecte la importància essencial de la cooperació internacional
fundada en el lliure consentiment".
La ratificació del PIDESC per part d'Espanya el 1977
estableix el caràcter vinculant de les seves disposicions, que fan
part dels principis democràtics del nostre ordenament jurídic,
tal com els estableix l'article 96 de la Constitució Espanyola:
"Els tractats internacionals vàlidament celebrats, un cop
publicats oficialment a Espanya, formaran part de l'ordenament
intern. Les seves disposicions només podran ser derogades,
modificades o suspeses en la forma prevista en els mateixos
tractats o d'acord amb les normes generals del Dret
internacional".
El PIDESC és clar pel que fa a les obligacions dels estats en
relació amb els drets en ell recollits, tal com ho estableix
l'article 2: "Cada un dels estats part en el present Pacte es
compromet a adoptar mesures, individualment o per mitjà de
l'assistència i la cooperació internacionals, especialment
econòmiques i tècniques, fins al màxim dels recursos de què
disposi, per aconseguir progressivament, per tots els mitjans
apropiats, inclusivament en particular l'adopció de mesures
legislatives, la plena efectivitat dels drets aquí reconeguts".
El Comitè de Drets Econòmics Socials i Culturals de les
Nacions Unides, que realitza un seguiment del compliment dels
drets recollits al PIDESC per part dels estats signants,
desenvolupa en la seva Observació número 7 dels aspectes
concrets que s'han de tenir en compte per complir amb el dret
a un habitatge adequat, entre d'altres: garantir la seguretat en la
tinença i protecció legal contra el desallotjament forçós.
La pràctica dels desallotjaments forçosos no només afecta
els drets a l'habitatge, sinó molts altres, la vida, la seguretat,
etc; ja que els drets humans estan interrelacionats i són
interdependents.
Encara que alguns desallotjaments puguin estar justificats,
per exemple per impagaments reiterats en el lloguer, dit
desallotjament ha de complir amb la valoració de la seva
proporcionalitat i les autoritats han de garantir que els afectats
tinguin tots els recursos jurídics necessaris.
Els desallotjaments forçosos no poden suposar una violació
dels drets humans, en particular no han d'implicar que les
persones es quedin sense habitatge, de manera que els estats
signants han de prendre mesures fins al màxim de recursos
possibles, per garantir un habitatge.

Espanya va signar el 2009 el Protocol Facultatiu del Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, que va
entrar en vigor el passat 5 de maig de 2013. Aquest Protocol
permet als ciutadans dels estats membres presentar denúncies
davant el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, per
a la salvaguarda dels drets reconeguts en el Pacte.
El Comitè de Drets Econòmics Socials i Culturals en el seu
61° període de sessions (29 de maig a 23 de juny de 2017), va
emetre un dictamen en contra de l'Estat espanyol, davant de la
denúncia presentada pels ciutadans Mohamed Ben Djazia i
Naouel Bellili , després d'un desnonament del seu habitatge de
lloguer el 2013 a Madrid. El dictamen conclou: "D'acord amb
tota la informació proporcionada i en les particulars
circumstàncies d'aquest cas, el Comitè considera que, en
absència d'arguments raonables de l'Estat part amb relació a
totes les mesures preses fins al màxim dels seus recursos
disponibles, el desallotjament dels autors, sense que els fos
garantida un habitatge alternatiu per les autoritats de l'Estat part
en el seu conjunt, incloses les autoritats regionals de Madrid, va
constituir una violació del seu dret a l'habitatge adequat."
De conformitat amb els principis de Dret Internacional de
Veritat, Justícia, Reparació i No Repetició, el Comitè DESC ha
recordat que Espanya té l'obligació de prevenir vulneracions de
drets similars en el futur. Així mateix, el nostre país té
l'obligació d'acomplir a les següents recomanacions emeses pel
Comitè DESC:
• Adoptar mesures legislatives i/o administratives pertinents
per garantir que en els processos judicials de
desallotjaments d'inquilins, els demandats puguin oposar-se
o presentar un recurs per tal que el jutge consideri les
conseqüències del desallotjament i la compatibilitat
d'aquesta mesura amb el Pacte.
• Adoptar les mesures necessàries per superar els problemes
de falta de coordinació entre les decisions judicials i les
accions dels serveis socials que poden conduir al fet que
una persona desallotjada pugui quedar sense habitatge
adequat.
• Adoptar mesures necessàries per assegurar-se que els
desallotjaments que afectin persones sense recursos per
procurar un habitatge alternatiu, només s'executin després
que hi hagi hagut una consulta genuïna i efectiva amb
aquestes persones i que l'Estat part hagi realitzat tots els
passos indispensables, fins al màxim dels seus recursos
disponibles, perquè les persones desallotjades tinguin un
habitatge alternatiu, especialment en aquells casos que
involucren famílies, gent gran, nens/es i / o altres persones
en situació de vulnerabilitat.
• Formular i implementar, en coordinació amb les comunitats
autònomes i fins al màxim dels recursos disponibles, un pla
comprensiu i integral per garantir el dret a l'habitatge
adequat de persones amb baixos ingressos, de conformitat
amb l'Observació general Núm. 4. Aquest pla ha d'incloure
els recursos, les mesures, els terminis i els criteris
d'avaluació, que permetran en forma raonable i verificable
garantir el dret a l'habitatge d'aquestes persones.
El 20 de desembre de 2017 va vèncer el termini perquè el
Govern d'Espanya presentés al·legacions al dictamen.
Per tot això, es presenta la següent
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Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a:
1. Complir amb les seves obligacions internacionals per
garantir el dret a un habitatge adequat, portant a terme el
desenvolupament legislatiu i augmentant les partides
pressupostàries necessàries per fer efectives les recomanacions
vinculants de la Comunicació Núm. 5/2015, que inclou el
dictamen aprovat pel Comitè DESC al 61 període de sessions
(29 de maig a 23 de juny de 2017).
2. Adoptar mesures legislatives i/o administratives pertinents
per garantir que en els processos judicials de desallotjaments
d'inquilins, els demandats puguin oposar-se o presentar un
recurs per tal que el jutge pugui avaluar les situacions de
vulnerabilitat i accés a l'habitatge de les famílies demandades.
3. Especialment s'insta el Govern a modificar la Llei 1/2000, de
7 de gener, d'enjudiciament civil, i la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d'arrendaments urbans per tal de garantir els drets a
la tutela judicial efectiva i la prohibició de desallotjament sense
alternativa d'habitatge.
4. Complir amb les disposicions contingudes en l'Observació
General núm. 7 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i
Culturals de les Nacions Unides i la Convenció sobre els Drets
de l'Infant, amb la finalitat de prohibir i paralitzar
immediatament tots els desnonaments a persones i famílies en
el seu primer i únic habitatge i sense alternativa d'habitatge.
5. Adoptar els mecanismes administratius per lluitar en contra
de l'acaparament d'habitatges en mans de grans societats o
entitats tenidores d'habitatge. Així mateix s'insta a adoptar
mesures legislatives per obligar els grans tenidors d'habitatge
a cedir els seus habitatges buits a les administracions públiques
competents, per fer front a la situació d'emergència social de les
persones o famílies en risc d'exclusió.
6. Promoure els acords amb la Societat de Gestió d'Actius
procedents de la Reestructuració Bancària S.A. (SAREB) i les
entitats bancàries, per a la cessió dels seus habitatges buits a les
administracions autonòmiques i locals, amb l'objecte de
destinar-les al lloguer social.
7. Establir mecanismes de control que obliguin els grans
tenidors d'habitatge d'Espanya a garantir el lloguer social a
favor de famílies en situació de vulnerabilitat que no
comprometin els ingressos ponderats de la unitat familiar.
8. Dins de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) establir una línia de
crèdit destinada a finançar la construcció o rehabilitació
d'habitatges amb destinació al lloguer.
Palma, a 6 de març de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente
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C)
RGE núm. 2398/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a resposta definitiva als problemes que pateixen els
residents de la zona del Camp Redó.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Els veïns de la zona de Camp Redó compresa entre els
carrers Felipe II, General Riera, Cotlliure i Alfonso el Sabio
sofreixen l'estat de degradació i abandonament que afecta el seu
barri: pisos que no compleixen amb els mínims marcats pel
Decret que regula les condicions de dimensions, d'higiene i
d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat dels habitatges;
passatges interiors sense enllumenat i ocults a la vista, on es
duen a terme activitats il·lícites; un solar municipal abandonat,
focus de vandalisme en el qual tenen lloc fogueres, botellots,
carreres de motos, acumulació d'escombraries, etc.; ocupació
il·legal de pisos; falta d'equipaments públics ...
Per aquest motiu el grup municipal del Partit Popular va
presentar el febrer de 2016 un proposició al ple instant l'equip
de govern de l'Ajuntament de Palma a estudiar, dissenyar i
definir una solució urbanística, consensuada amb els veïns i que
comptés amb el suport de tot el consistori, a fi de donar una
resposta definitiva als problemes que sofreixen els residents de
la zona, que va ser aprovada per unanimitat.
El gener de 2017 va presentar una nova proposta on instava
l'equip de govern de Cort a dur a terme les mesures pertinents
necessàries perquè l'esplanada municipal, situada entre al carrer
Felipe II i carrer Infante Pagano deixés de ser un focus de
vandalisme i brutícia, que fou aprovada per unanimitat.
L'abril de 2017, davant la inactivitat del pacte d'esquerres
que governa Palma, el Partit Popular va tornar presentar una
proposta sobre aquest tema, on instava a convocar un concurs
d'ordenació urbanística de Camp Redó previ consens de les
bases d’aquest amb els propietaris dels habitatges afectats i tots
els partits de l'oposició, que va ser aprovada novament per
unanimitat.
El novembre de 2017, davant les insistents reclamacions
dels residents de la zona el grup municipal del Partit Popular va
portar la seva quarta proposta sobre aquest tema a ple, on
instava l'Ajuntament de Palma a complir de manera urgent totes
les propostes aprovades relatives a Camp Redó, que va ser una
vegada més, aprovada per unanimitat.
Si bé totes les propostes referents a Camp Redó presentades
pel Partit Popular han comptat amb el suport unànime de tots
els partits polítics, no s'han traduït en accions reals, la qual cosa
constitueix una burla greu a la democràcia i a la voluntat dels
ciutadans i les ciutadanes de Palma.
Malgrat les bones intencions que manifesta el pacte
d'esquerres que governa Cort ha quedat palesa i manifesta la
seva incapacitat de dur a terme mesures contundents i
executives que posin fi a la degradació i al deteriorament que
pateix el barri.
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Tal com denuncien els afectats i la pròpia Defensora de la
Ciutadania de Palma la situació a Camp Redó està pitjor que
mai, la seva situació és d'emergència social: els passatges
interiors no tenen enllumenat i la gent no s'atreveix a sortir de
les seves cases després de la posta de sol; es produeixen casos
de tràfic de droga a la zona; en el solar municipal tenen lloc
fogueres, botellots, carreres de motos, acumulació
d'escombraries, ... Els veïns estan desesperats perquè no els
deixen dormir, tenen por que les esmentades fogueres es
descontrolin i es propagui el foc a l’estació transformadora
elèctrica situada en el mateix solar o que s'incendiï algun dels
cotxes aparcats al carrer annex. Consta el cas d'una família
resident que davant la desesperant inactivitat de Cort ha mal
venut el seu habitatge per anar-se'n del barri; hi ha veïns que es
veuen obligats a fer torns en el seu habitatge a fi que sempre hi
hagi algú i impedir així que sigui ocupada il·legalment...

Motivació del procediment d'urgència: Atès que, des de fa
mesos, els treballadors de l’empresa Tenorio e Hijos SL,
concessionària de les ambulàncies de transport urgent terrestre
a Eivissa, vénen denunciant conflictes amb l’empresa. Atès que
el passat 2 de març es va anunciar una vaga indefinida del
servei. Atès que s'han deixat descoberts alguns serveis
d'ambulància a Eivissa per manca de personal. Es fa necessari
i urgent que el Parlament adopti una resolució al respecte.

És per això que el Grup Parlamentari Popular, a fi de donar
un impuls necessari i definitiu per solucionar el complex
problema que afecta Camp Redó presenta la següent

El Comitè d’empresa d´ambulàncies Tenorio e Hijos va
denunciar que des que el 2016 va començar la relació amb
Ibsalut també van començar els incompliments del conveni, de
la normativa de prevenció de riscos laborals, de la llei de
protecció de dades, del pagament de les dietes de treballadors
i l’actualització del salari respecte del IPC. A més, els
treballadors també denuncien que estan quedant descoberts
serveis d’ambulàncies, com és el cas del servei de la unitat de
suport vital bàsic de Sant Antoni, que el passat divendres 2 i
dissabte 3 de març va quedar descobert per manca de personal.

Proposició no de llei
El Ple del Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament
de Palma que, en virtut de les competències que li són pròpies
en urbanisme i de les que li han estat conferides mitjançant la
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca, procedeixi amb urgència a l'aprovació d'un pla
especial, consensuat amb propietaris dels habitatges afectats i
que compti amb el suport de tot el consistori, a fi de donar
resposta definitiva als problemes que pateixen els residents de
la zona del Camp Redó.
Palma, a 7 de març de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Des de fa mesos, els treballadors de l’empresa Tenorio e
Hijos SL, concessionària de les ambulàncies de transport urgent
terrestre a Eivissa, vénen denunciant conflictes amb l’empresa.
Els treballadors van anunciar el passat 2 de març que iniciaran
una vaga indefinida a partir del dia 25 d’abril perquè l’empresa
incompleix el conveni col·lectiu i la normativa de prevenció de
riscos laborals.

La consellera de Salut, Patrícia Gómez, va declarar el passat
octubre que “nosaltres (el Govern balear) hem de garantir el
servei a la població i hem de procurar, hem de mitjançar amb
l’empresa perquè compleixi els seus pactes amb els
treballadors, i això és el que fem en aquests moments”.
Arran de les declaracions de la consellera de Salut i de les
darreres denúncies dels treballadors de Tenorio e Hijos, vist
que es continuen incomplint les obligacions amb els
treballadors per part de l’empresa concessionària i que no es
compleixen els serveis bàsics, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2329/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d'ambulàncies a Eivissa, davant la
Comissió de Salut (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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
de les Illes Balears, titular de la competència en matèria
sanitària de les Illes Balears, a mitjançar en el conflicte entre
els treballadors i l’empresa concessionària del servei
d’ambulàncies de transport urgent terrestre d’Eivissa,
especialment perquè l’empresa concessionària aboni les dietes
pendents i l’actualització del salari respecte de l’IPC dels
treballadors abans del mes d’abril de 2018.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
de les Illes Balears a garantir que els treballadors de l’empresa
concessionària del servei d’ambulàncies de transport urgent
terrestre d’Eivissa formin part de GESAIB.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
de les Illes Balears a garantir la qualitat del servei vital bàsic i
suport vital avançat d’ambulàncies a Eivissa.
Palma, a 5 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí
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B)
RGE núm. 2523/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a garantia de la
revalorització de les pensions i tracte just als nostres
pensionistes, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans.

de garantir que la revalorització de les pensions mai no sigui
inferior a l'increment de l'IPC anual a fi i efecte de garantir que
mai els pensionistes perdin poder adquisitiu.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar les modificacions fiscals necessàries perquè
la pensió no sigui considerada renda i sigui una quantitat
exempta a l'hora de calcular l'Impost de Renda de les Persones
Físiques.
Palma, a 12 de març de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
La Llei 23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de
l'índex de revalorització del sistema de pensions de la seguretat
social, va canviar el sistema de revalorització de les pensions
públiques a Espanya. Va abandonar l'esquema anterior
fonamentat en l'IPC, l'objectiu del qual era el manteniment del
poder adquisitiu de les pensions, a un nou esquema en què la
situació d'ingressos i despeses de la seguretat social a mitjà
termini determina la revalorització, passant a ser la
sostenibilitat financera el principal objectiu. Els factors per al
càlcul de l'índex de revalorització són: els ingressos de la
seguretat social, l'import de la pensió mitjana, l'evolució del
nombre de pensionistes. La Llei 23/2013 estableix que el
resultat de la revalorització no podrà donar lloc a un increment
de les pensions inferior al 0,25%. D'acord amb aquests factors
i amb la informació disponible és evident que les pensions els
pròxims anys només creixaran un 0.25%. Resulta, per tant, que
els darrers anys els pensionistes han anat perdent poder
adquisitiu i que la previsió és que en el futur en perdran molt
més si es manté el sistema vigent.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 16108/16, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures en relació amb la Xylella
fastidiosa.
En l’àmbit de l’agricultura, durant l’anualitat 2016, s’ha
implementat el procediment de prevenció i prospecció de
Xylella fastidiosa establerts en el Protocol nacional de
prospeccions de Xylella fastidiosa del MAPAMA i la Decisió
d’Execució (UE) 2016/74 de la Comissió de 12 de maig de
2016 per la qual es modifica la Decisió d’execució (UE)
2015/789, sobre mesures per a evitar la introducció i
propagació dins la Unió de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

A més a més, al llarg dels anys de crisi el Govern de l'Estat
ha anat buidant el Fons de Reserva, la denominada vidriola de
les pensions, que comptava a finals de l'any 2011 amb més de
68.000 milions d'euros i que havia de ser un coixí per als
moments en què el sistema tengués problemes.

Fins a la data s’han inspeccionat 29 llocs de producció de
ROPCIV i centres de jardineria, 52 explotacions agràries i una
zona forestal dels quals s’han pres un total de 447 mostres,
resultant 7 positives al bacteri Xylella fastidiosa. També s’han
fet inspeccions a Ports en més de 20 ocasions.

Entenem que els nostres pensionistes necessiten seguretat
i estabilitat. Seria una injustícia que després de molts d'anys de
feina i sacrifici i un pic reconegut un dret, com és la pensió,
s'anàs buidant de contingut tot el camí fet. Als pensionistes se'ls
ha de reintegrar en el poder adquisitiu perdut i se'ls ha de
garantir que en el futur mantendran aquest poder adquistiu.

Com a conseqüència de tot això, s’ha trobat X. fastidiosa a
l’octubre de 2016, en tres plantes de cirerer en un centre de
venda de plantes de jardí (“Garden Center”) a Portocristo, al
terme municipal de Manacor, a Mallorca. Posteriorment, al
desembre de 2016 i al mateix Garden Center, s’han identificat
en 4 mostres de Polygala myrtifolia (Polígala o lletera del cap).

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

Des de la declaració del primer brot, s’han eliminat pel
principi de precaució, 1.921 peus de la Zona infectada amb
prop de 30 tipus diferents de vegetals especificats d’acord amb
l’Annex I de la Decisió 2015/789. A més s’han pres un total de
354 mostres a la Zona demarcada (fora i dins del centre de
jardineria) resultant un total de 7 positius fins a la data dins el
centre de jardineria (3 cirerers corresponents al primer brot i 4
polígales).

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a preveure els mecanismes legals i financer necessaris
per fer un pagament extraordinari a cada pensionista equivalent
al poder adquisitiu que hagi pogut perdre els darrers 10 anys
comparant la revalorització de la seva pensió i l'increment de
l'Índex de Preus al Consum (IPC).
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar la modificació de la Llei 23/2013 a fi i efecte

També la divulgació i sensibilització s’ha basat en:
• Tríptics informatius
• Butlletí d’avisos
• Xerrades informatives
• Cursos específics per als col·lectius afectats
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Pel que fa a l’àmbit forestal, durant els mesos de maig i
juny de 2016, personal especialitzat de l’empresa pública
Ibanat a Mallorca, i els agents de medi ambient a Menorca i
Eivissa, han realitzat una sèrie de prospeccions per detectar el
patogen de quarantena Xylella fastidiosa. Aquests treballs s’han
realitzat en les masses forestals de les Illes Balears i sota la
planificació i supervisió del tècnic del Servei de Sanitat
Forestal.
Xylella fastidiosa és el bacteri responsable de diferents
malalties amb efectes greus sobre nombroses espècies d’interès
agrícola com la vinya. A nivell forestal, pot afectar els Quercus
i a Olea sp, entre d’altres.
Les prospeccions s’han basat en les directrius marcades en
la “Decisió 2015/789/CE, de 18 de maig, sobre mesures per
evitar la introducció i propagació dins de la Unió de X.
fastidiosa (Wells et al.)”. Modificada per la decisió 2015/2417,
de 17 de desembre de 2015 i per la decisió 2016/764, de 12 de
maig de 2016, així com del “Protocol de prospecció de Xylella
fastidiosa” elaborat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient al juny de 2015.
A més a més, s’ha comprovat a les 43 parcel·les de la xarxa
balear de danys, si hi ha afectació (ho realitza una empresa molt
especialitzada, que ha guanyat el concurs de revisió de la xarxa
balear de danys a boscos).
S’adjunta informe realitzat pel Servei de Sanitat Forestal en
tot Balears com Annex 16108/16.
Palma, 20 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 16109/16, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures en relació amb la Xylella
fastidiosa, 2.
A més d’implementar les mateixes mesures de prevenció i
prospecció aplicades durant l’anualitat 2016 (establertes en el
Protocol nacional de prospeccions de Xylella fastidiosa del
MAPAMA i la Decisió d’Execució (UE) 2016/74 de la
Comissió de 12 de maig de 2016 per la qual es modifica la
Decisió d’execució (UE) 2015/789, sobre mesures per a evitar
la introducció i propagació dins la Unió de Xylella fastidiosa
(Wells et al.) per a aquelles zones on no s’ha detectat encara el
bacteri fitopatogen, s’intensificaran les tasques a la Zona
demarcada recentment declarada.
L’eradicació en cultius a l’aire lliure és molt difícil a causa
que el bacteri té un rang d’hostes molt ampli, i els insectes que
actuen com a vectors tenen molt poca especificitat. Les mesures
d’eradicació es basen en l’eliminació i destrucció de les plantes
infectades i aquells situats en les seves proximitats (100 m al
voltant, que és la capacitat de vol dels insectes que actuen com
a vectors), i la realització de tractaments contra els insectes
vectors. A més, es duran a terme seguiments intensius a la zona

per comprovar l’efectivitat de les mesures aplicades, així com
detectar una possible dispersió del bacteri.
D’altra banda, s’aplicaran a tota la zona demarcada unes
bones pràctiques agrícoles que garanteixin una adequada gestió
de l’inòcul bacterià: eliminació en la mesura del possible de les
males herbes hostes i manteniment de les plantacions en un
estat sanitari òptim.
En conseqüència, a les Zones demarcades, la Direcció
General d’Agricultura i Ramaderia ha d’adoptar les següents
mesures per a l’eradicació de Xylella fastidiosa:
Tractaments fitosanitaris contra insectes vectors i les seves
plantes hostes
Abans de l’eliminació dels vegetals infectats i els situats a
les proximitats anteriorment definits, s’hauran d’aplicar
tractaments fitosanitaris adequats contra els insectes vectors i
contra les plantes que puguin allotjar a aquests vectors. Entre
aquests tractaments pot figurar, segons sigui procedent,
l’eliminació dels vegetals. Les èpoques en què es recomana dur
a terme els tractaments contra els insectes vectors són:
primavera (creixement vegetatiu que afavoreix gran presència
de vectors), maig-juny (desplaçament del vector des de les
males herbes) o a la tardor (després de les primeres pluges
s’activa de nou el creixement de brots i de les males herbes). Es
recomana realitzar els tractaments contra el vector a la primera
hora del matí, ja que a aquesta hora els insectes són menys
mòbils. En aplicacions foliars, s’ha de mullar bé l’interior de la
vegetació, per a un bon control del vector. Es poden aplicar
productes sistèmics o de contacte.
Substàncies actives recomanades:
Dimetoat (ef. ++): ja utilitzat en olivera per al control d’altres
plagues, com la mosca de l’olivera i el prays. Actua per
contacte i ingestió.
Deltametrina (ef. ++): piretrines.
Lambda cihalotrin (ef. ++): actuen per contacte i ingestió.
Problema en gestió integrada de plagues.
Imidacloprid (ef. ++): sistèmic, pertany al grup dels
neonicotinoids. Aplicació a la tardor. Una única aplicació a
l’any.
Etofenprox (ef. +++): actua per contacte i ingestió.
Metil clorpirifòs (ef. ++): actua per contacte i ingestió.
Azadiractín (ef. +): utilitzat en agricultura ecològica. Acció
preventiva. No autoritzat en olivera.
Eliminació i destrucció dels vegetals infectats i estiguin situats
a prop
S’eliminaran i destruiran tots els vegetals i parts de
vegetals, que han estat inspeccionats i la infecció s’ha provat
mitjançant la realització d’anàlisi, així com els següents
vegetals localitzats en un radi de 100 m al voltant dels infectats:
Les plantes hostes amb independència del seu estat sanitari.
Els vegetals on la infecció per X. fastidiosa estigui
establerta.
Els vegetals amb símptomes d’una possible infecció, o
sospitosos d’estar infectats.
Aquesta eliminació s’ha de dur a terme de tal manera que
no quedi cap resta del vegetal eliminat, i s’han de prendre totes
les precaucions necessàries per a evitar la propagació de
Xylella fastidiosa durant i després de l’eliminació. La
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destrucció es durà a terme in situ o en un lloc proper designat
a aquest fi, dins de la zona infectada.
L’eliminació consistirà en l’arrencada dels arbres, inclòs el
sistema radicular, i cremat o triturat d’aquests. El bacteri es
troba en el xilema, i encara que el seu moviment en principi és
ascendent des del punt d’alimentació de l’insecte vector, pel
flux normal de la saba, també es mou de forma descendent i pot
arribar fins a les arrels.
L’eliminació es realitzarà de forma ordinària,
preferiblement, per incineració en la pròpia finca. De manera
excepcional i quan no es pugui justificar mitjançant la
incineració a la pròpia finca, es facilitarà la destrucció a la
incineradora del Consell de Mallorca que gestiona TIRME a
Son Reus ([39.645342N, 2.67943E] Ctra. Palma a Sóller C-711
km 8) tramitant la conformitat perquè el transportista no hagi
de pagar la taxa d’incineració de les restes vegetals afectades.
Mostreig en les proximitats dels vegetals infectats
Es realitzarà un mostreig i anàlisi dels vegetals especificats
(hostes de les soques europees i no europees de X. fastidiosa)
en un radi de 100 m al voltant de cada un dels vegetals
infectats, d’acord amb la NIMF núm. 31.
Seguiment intensiu de la zona demarcada
S’ha de vigilar la presència de X. fastidiosa realitzant
inspeccions anuals realitzades en les èpoques adequades
(primavera – principis d’estiu, principis de tardor). Les
inspeccions consistiran en una inspecció visual sobre els
vegetals especificats, i una presa de mostres i anàlisi d’aquelles
plantes que presentin símptomes d’infecció, així com aquells
vegetals que no presentin símptomes però que estiguin situats
a les proximitats dels vegetals simptomàtics. A les zones
tampó, la zona inspeccionada es basarà en un quadrícula
formada per quadrats de 100 m x 100 m. En cada un d’aquests
quadrats, es duran a terme exàmens visuals.
Bones pràctiques agrícoles
S’hauran d’aplicar les pràctiques agrícoles adequades per
a la gestió de X. fastidiosa i dels seus vectors. En aquest sentit,
a la província de Lecce (Itàlia) s’estan duent a terme una sèrie
de mesures culturals i higièniques de forma complementària, i
el principal objectiu és mantenir les plantacions en un estat
sanitari adequat:
Poda: realització almenys una poda cada dos anys, en totes les
parcel·les d’espècies d’hostes localitzades en les zones
demarcades. Amb això, a més d’afavorir la ventilació de la
copa i per tant un bon desenvolupament de la planta, es redueix
la quantia d’inòcul de bacteri.
Sòl: realitzar un conreu superficial en les parcel·les amb dos
objectius: mantenir una adequada ventilació del sòl, i eliminar
les males herbes (encara que no hi és confirmada la presència
de Xylella fastidiosa, en els països d’origen aquestes plantes
juguen un paper fonamental com a font d’inòcul del bacteri.
Males herbes: eliminació en la mesura del possible de les males
herbes hostes de la parcel·la, de les voreres de carreteres i
camins, així com dels canals de reg si existeixen.
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Pel que fa l’àmbit forestal:
1. Es realitzaran les revisions visuals a zona forestal per part
dels agents de Medi Ambient a Menorca i per personal de la
unitat de Sanitat Forestal de l’Ibanat a Mallorca, similars a les
de 2016, amb un total de 9 punts forestals (5 a Mallorca i 4 a
Menorca).
2. També es comprova a les 43 parcel·les de la xarxa balear
de danys, si hi ha afectació (ho realitza una empresa molt
especialitzada, que ha guanyat el concurs de revisió de la xarxa
balear de danys a boscos).
3. Com novetat per 2017, s’impartirà per part dels tècnics
del Servei de Sanitat Forestal diverses xerrades informatives als
agents de Medi Ambient i als operaris del viver forestal de
Menut, abans de l’època de realització de les revisions
(aproximadament pel mes de maig).
Palma, 20 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 16110/16, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a zones afectades per la Xylella fastidiosa.
Segons la Decisió d’Execució (UE) 2015/789, s’ha establert
una única Zona demarcada a l’origen del brot i s’ha traçat un
radi de 100 m per delimitar la Zona infestada i un radi de 10
km per a la Zona tampó.
• Coordenades 30º33’14.8”N 3º20’50.4”E.
• UTM: 39.554107, 3.347333
• Portocristo, terme municipal de Manacor.
Zona demarcada-mesures d’eradicació: àrea definida per les
autoritats fitosanitàries on el nivell d’incidència de la malaltia
és baix i encara és possible eradicar-la amb actuacions de
prevenció i lluita.
Zona infectada: la zona infectada inclou tots els vegetals la
infecció dels quals per l’organisme especificat estigui
establerta, tots els vegetals que mostrin signes indicatius d’una
possible infecció per aquest organisme i tots els altres vegetals
susceptibles d’estar infectats per aquest organisme a causa de
la seva estreta proximitat amb vegetals infectats, o una font de
producció comú, si es coneix, amb vegetals infectats, o vegetals
desenvolupats a partir d’aquests (radi de 100 m).
Zona tampó: la zona tampó ha de tenir una amplada mínima de
10 km al voltant de la zona infectada. La delimitació exacta de
les zones es basarà en principis científics sòlids, en la biologia
de l’organisme especificat i dels seus vectors, en el nivell
d’infecció, en la presència dels vectors i en la distribució dels
vegetals especificats a la zona de què es tracti.
Si es confirma la presència de l’organisme especificat a la
zona tampó, es revisarà i modificarà immediatament en
conseqüència la delimitació de la zona infectada i de la zona
tampó.
S’adjunta un annex amb la ubicació de la zona afectada.
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Palma, 20 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

A la Pregunta RGE núm. 2399/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a polígons
industrials de l'IDI.

A les Preguntes RGE núm. 10829/17, 10831/17 i
10833/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig
EDAR de Cala Tarida, d'Eivissa i de Sant Antoni, 2016 i
2017.

Els polígons industrials que té en propietat l’IDI són:
- Porreres
- Maó (POIMA IV Fase)
- Es Mercadal
- Santa Eugènia
- Petra
- Consell

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona E 1
i no disposem de la informació desglossada.
Les despeses
3.508.190,25€.

L’IDI no disposa de la informació del total de metres
quadrats construïts de sòl industrial, per la qual cosa no pot
respondre a la segona part de la seva pregunta.

corresponents

a

l’any

2016

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

Palma, 15 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
A les Preguntes RGE núm. 9832 i 9833/17, presentades
per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a expedients PAC 2015 i
2016 pendents de pagament.
No resta per pagar cap expedient de PAC de 2015 i 2016.
Palma, 20 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

H)
A les Preguntes RGE núm. 10838/17, 10844/17,
10850/17, 10857/17, 10890/17 i 10895/17, presentades per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment
de l'estació de bombeig EDAR d'Alaró, de Binissalem, de
Campanet, de Consell, de Selva i de Santa Eugènia, 2016 i
2017.
Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona MA
5 i no disposem de la informació desglossada.
Les despeses
3.643.114,24€.

Ordre de Publicació
F)
A les Preguntes RGE núm. 10826/17 a 10828/17,
10830/17, 10832/17 i 10834/17 a 10836/17, presentades per
la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment
de l'estació de bombeig EDAR de Formentera, de Cala
Llonga, de Cala Sant Vicenç, de Can Bossa, de Port de Sant
Miquel, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep i de Santa
Eulàlia, 2016 i 2017.

corresponents

a

l’any

2016

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona E 2
i no disposam de la informació desglossada.
Ordre de Publicació
Les despeses
4.132.489,93€.

corresponents

a

l’any

2016

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

I)
A la Pregunta RGE núm. 10839/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa de manteniment
de l'estació de bombeig EDAR d'Alcúdia, 2016 i 2017.
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Adjunt us tramet informe relatiu a les despeses de
manteniment de l’estació de bombeig de l’EDAR d’Alcúdia.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig
EDAR d'Andratx, d'Artà, de Cales de Mallorca, de Cales
de Manacor, de Canyamel, de Capdepera, de Colònia de
Sant Pere, de Son Serra de Marina i de Son Servera, 2016
i 2017.
Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona MA
2 i no disposem de la informació desglossada.

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 10840/17, 10858/17 i
10897/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa de manteniment de l'estació de bombeig
EDAR d'Algaida-Montuïri, de Costitx i de Vilafranca, 2016
i 2017.

Les despeses
1.951.608,80€.

corresponents

a

l’any

2016

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona MA
4 i no disposem de la informació desglossada.
Les despeses
1.369.988,84€.

corresponents

a

l’any

2016

Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 10845/17, 10846/17,
10851/17, 10855/17 i 10891/17, presentades per la diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de
bombeig EDAR de Cala d'Or, de Cala Ferrera, de Campos,
de la Colònia de Sant Jordi i de Ses Salines, 2016 i 2017.

Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona MA
1 i no disposem de la informació desglossada.

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 10841/17, 10843/17,
10849/17, 10859/17, 10878/17, 10892/17 i 10896/17,
presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
despesa de manteniment de l'estació de bombeig EDAR
d'Andratx, de Banyalbufar, de Camp de Mar, de Deià, de
Puigpunyent, de Sóller i de Valldemossa, 2016 i 2017.

Les despeses
2.450.658,34€.

corresponents

a

l’any

2016

a

l’any

2016

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona MA
6 i no disposem de la informació desglossada.
Les despeses
2.210.736,47€.

corresponents

Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

són
Ordre de Publicació

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

N)
A la Pregunta RGE núm. 10863/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa de manteniment
de l'estació de bombeig EDAR de Formentor, 2016 i 2017.
L’estació de bombeig de l’EDAR de Formentor es troba
inclosa dins la zona MA 3 i no disposem de la informació
desglossada.

L)

Les despeses
2.215.692,01€.

A les Preguntes RGE núm. 10842/17, 10847/17,
10848/17, 10852/17, 10853/17, 10856/17, 10893/17 i
10894/17, presentades per la diputada Misericòrdia

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.

Ordre de Publicació

corresponents

a

l’any

2016

són
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Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

de l'EDAR de Formentera, de Cala Llonga, de Cala Sant
Vicenç, de Can Bossa, del Port de Sant Miquel, de Sant
Joan de Labritja, de Sant Josep i de Santa Eulària, 2016 i
2017.

Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona E 2
i no disposem de la informació desglossada.
Ordre de Publicació
O)
A les Preguntes RGE núm. 10899/17, 10900/17, 10904/17
i 10907/17 a 10909/17, presentades per la diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de
bombeig EDAR de Binidalí, de cala En Porter, d'Es
Mercadal, de Maó-Es Castell, de Sant Climent i de Sant
Lluís, 2016 i 2017.

Les despeses
4.132.489,93€.

corresponents

a

l’any

2016

a

l’any

2016

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona ME
1 i no disposem de la informació desglossada.
Les despeses
1.579.937,57€.

corresponents

són
Ordre de Publicació
R)

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

A les Preguntes RGE núm. 10913/17, 10915/17 i
10917/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de Cala
Tarida, d'Eivissa i de Sant Antoni, 2016 i 2017.
Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona E 1
i no disposem de la informació desglossada.
Les despeses
3.508.190,25€.

Ordre de Publicació

corresponents

a

l’any

2016

són

P)
A les Preguntes RGE núm. 10901/17 a 10903/17,
10905/17 i 10906/17, presentades per la diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a despesa de manteniment de l'estació de
bombeig EDAR de Cala Galdana, de Ciutadella Nord, de
Ciutadella Sud, d'Es Migjorn i de Ferreries, 2016 i 2017.

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona ME
2 i no disposem de la informació desglossada.
Les despeses
2.290.688,70€.

corresponents

a

l’any

2016

són

Ordre de Publicació
S)

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

A les Preguntes RGE núm. 10922/17, 10928/17,
10934/17, 10941/17, 10948/17, 10950/17, 10952/17,
10955/17, 10965/17, 10972/17, 10974/17 i 10979/17,
presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
despesa de manteniment de l'EDAR d'Alaró, de Binissalem,
de Campanet, de Consell, d'Inca, de Lloseta, de Lluc, de
Mancor, de Sa Calobra, de Santa Maria, de Selva i de
Santa Eugènia, 2016 i 2017.
Les esmentades EDARS es troben incloses dins la zona MA
5 i no disposem de la informació desglossada.

Q)
A les Preguntes RGE núm. 10910/17 a 10912/17,
10914/17, 10916/17 i 10918/17 a 10920/17, presentades per
la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment

Les despeses
3.643.114,24€.

corresponents

a

l’any

2016

són
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No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
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Ordre de Publicació

V)
A les Preguntes RGE núm. 10929/17, 10930/17,
10935/17, 10939/17, 10961/17, 10967/17, 10973/17 i
10975/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de Cala
d'Or, de Cala Ferrera, de Campos, de la Colònia de Sant
Jordi, de Portocolom, de Sa Ràpita, de Santanyí i de Ses
Salines, 2016 i 2017.

Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
T)
A les Preguntes RGE núm. 10924/17, 10942/17,
10949/17, 10951/17, 10954/17, 10956/17, 10969/17, 10971/17
i 10981/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa de manteniment de l'EDAR d'AlgaidaMontuïri, de Costitx, de Lloret, de Llubí, Mancomunada,
de Muro, de Sant Joan, de Santa Margalida i de
Vilafranca, 2016 i 2017.

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona MA
1 i no disposem de la informació desglossada.
Les despeses
2.450.658,34€.

corresponents

a

l’any

2016

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona MA
4 i no disposem de la informació desglossada.
Les despeses
1.369.988,84€.

corresponents

a

l’any

2016

Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.

Ordre de Publicació
W)
A les Preguntes RGE núm. 10938/17, 10945/17,
10960/17, 10963/17 i 10964/17, presentades per la diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de
Cas Concos, de Felanitx, de Porreres, de Randa i de
S'Arenal, 2016 i 2017.

Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona MA
7 i no disposem de la informació desglossada.

Ordre de Publicació
U)
A les Preguntes RGE núm. 10925/17, 10927/17,
10933/17, 10943/17, 10944/17, 10962/17, 10968/17, 10976/17
i 10980/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa de manteniment de l'EDAR d'Andratx,
de Banyalbufar, de Camp de Mar, de Deià, d'Estellencs, de
Puigpunyent, de Sant Elm, de Sóller i de Valldemossa, 2016
i 2017.

Les despeses
1.395.342,22€.

corresponents

a

l’any

2016

a

l’any

2016

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona MA
6 i no disposem de la informació desglossada.
Les despeses
2.210.736,47€.

corresponents

són
Ordre de Publicació
X)

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

A les Preguntes RGE núm. 10947/17, 10958/17, 10959/17
i 10966/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de
Formentor, de Platja de Muro, de Pollença i de Sa Pobla,
2016 i 2017.
Les esmentades EDAR es troben incloses dins la zona MA
3 i no disposem de la informació desglossada.
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Les despeses
2.215.692,01€.
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corresponents

a

l’any

2016

són

Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 16548/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió sanitària i assistencial de les Illes
Balears (2).

Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 10953/17, 10957/17 i
10970/17, presentades per la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de
Manacor, de Palma i de Sant Llorenç, 2016 i 2017.
Adjunt us tramet els informes corresponents: Manacor,
Palma i Sant Llorenç.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

En la tramitació del decret pel qual s’aproven els estatuts de
l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de
les Illes Balears, s’han tengut en compte diversos informes:
- Informe jurídic signat pel cap de secció XVI i el cap del
departament jurídic de la Direcció General de Funció
pública i Administracions Públiques de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques, amb data 28 de
juny de 2017.
- Informe jurídic signat pel cap del departament jurídic
administratiu de la Conselleria de Salut, amb data 20 de
juliol de 2017, relatiu a l’esborrany de decret pel qual
s’aproven els estatuts de l’entitat pública empresarial Gestió
Sanitària i Assistencial de les Illes Balears.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 10985/17 a 10987/17,
10989/17 i 10990/17, presentades per la diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a despesa de manteniment de l'EDAR de
Cala Galdana, de Ciutadella Nord, de Ciutadella Sud, d'Es
Migjorn i de Ferreries, 2016 i 2017.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 17242/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a finalització del contracte amb l'empresa
que gestiona les ambulàncies de l'illa d'Eivissa.

Les esmentades EDARS es troben incloses dins la zona ME
2 i no disposem de la informació desglossada.

El contracte SSCC PA 346/15 de transport sanitari urgent
per a Eivissa i Formentera va finalitzar el 28 de setembre de
2017.

Les despeses
2.290.688,70€.

corresponents

a

l’any

2016

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.

A dia d’avui la prestació del servei es troba en
reconeixement extrajudicial de crèdits a causa dels recursos
presentats contra el contracte d’arrendament sense opció de
compra de vehicles per al transport sanitari urgent a les Illes
Balears.

Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 13259/17, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a trasllat de l'oficina del SOIB a Vila a les
noves instal·lacions.
En resposta a la vostra pregunta, us remetem a la resposta
de la pregunta amb RGE núm. 13256/2017.

Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 17243/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subrogació dels treballadors de
l'empresa que gestiona les ambulàncies a l'illa d'Eivissa a
l'empresa pública de Gestió Sanitària i Assistencial.
Els treballadors es subrogaran si així ho preveu el conveni
col·lectiu d’aplicació. La data prevista de començament de
l’encomana és l’1 de març d’enguany.
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Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 17265/17 a 17270/17,
presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme
Sostenible en l'aprovació de diversos projectes.
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El mes de febrer es varen atendre 9 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. En el mes
de gener hi va haver un desinternament i en febrer es va
internar un nou menor.
El mes de gener de 2017 es varen atendre 9 persones
internades d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE.
Totes elles havien ingressat prèviament l’inici de l’any.
El mes de juliol es varen atendre 7 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. Durant el
mes de juny hi va haver 2 desinternaments i el mes de juliol es
va internar una nova menor.

Les valoracions varen ser les següents:
Comitè Executiu de 23 de gener de 2017:
A favor: Consells Insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera, del Consell Agrari, de CCOO, d’UGT i els
representants del Govern, computant un total de 19 vots.
Abstenció: FELIB, CAEB, PIMEB, Consell de Mallorca,
Ajuntament de Palma i UIB, computant un total de 6 vots.
Vot particular: GOB (representant integrat en el grup
d’entitats a què fa referència l’article 36 o).

El mes de juny es varen atendre 8 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. Durant el
mes de maig hi va haver 1 desinternament i el juny varen
internar dos nous menors.
El mes de maig es varen atendre 7 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. Durant el
mes d’abril hi va haver 1 desinternament i el maig es va
internar un nou menor.

Ple de 25 de gener de 2017:
A favor: CCOO, UGT, Consell Agrari, Consells Insulars i
Govern, computant un total de 36 vots.
Abstenció: FELIB i Ajuntament de Palma, computant un
total de 3 vots.
En contra: CAEB i les entitats del Grup determinat per
l’article 36 o) (d’aquests darreres, hi consten vots
particulars d’ARCA i FELIB), computant 6 vots.

El mes de març es varen atendre 7 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. Durant el
mes de febrer hi va haver 2 desinternaments i no es va internar
ningú d’Eivissa ni de Formentera.

Palma, 28 de febrer de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

El mes d’octubre es varen atendre 9 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. Durant el
mes de setembre no hi va haver desinternaments i el mes
d’octubre es varen internar dos nous menors.

Ordre de Publicació

El mes de setembre es varen atendre 7 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. Durant el
mes d’agost no hi va haver desinternaments.

AF)
A les Preguntes RGE núm. 17620/17 a 17631/17,
presentades per la diputada maría José Ribas i Ribas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a menors d'Eivissa
i/o Formentera que han estat internats en alguns dels
centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
durant els mesos d’abril, d’agost, de desembre, de febrer,
de gener, de juliol, de juny, de maig, de març, de novembre,
d’octubre, de setembre de 2017.
El mes d’abril es varen atendre 7 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. Durant el
mes de març no hi va haver canvis.
El mes d’agost es varen atendre 7 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. Durant el
mes de juliol hi va haver 1 desinternament i el mes d’agost es
va internar una nova menor.
El mes de desembre es varen atendre 8 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. En
novembre hi desembre no hi va haver canvis.

El mes de novembre es varen atendre 8 persones internades
d’Eivissa i 0 de Formentera als centres de la FISE. Durant el
mes d’octubre hi va haver 1 desinternament.

Palma, 20 de febrer de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 206/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte "Salut Respon".
El projecte serveix per facilitar l’accessibilitat al sistema de
salut dels ciutadans com ho demostren les més de 18.000
consultes ateses l’any 2017:
14.404 consultes mèdiques
2.170 consultes d’informació sanitària
1.495 consultes de seguiment de pacients
La central de coordinació ha incrementat els seus llocs de
treball en un metge i un infermer en horari diürn de 9 a 21
hores, i en teleoperadors, 2 torns afegits de 8 a 22 hores.
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No obstant això, aquest personal no es dedica
exclusivament al projecte, sinó que l’assumeix amb la resta
d’activitats que com a centre regulador d’urgències i
emergències ja duia a terme abans.
Palma, 13 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 208/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pacients que esperen actualment més de 180 dies
per a intervenció quirúrgica i més de 60 dies per a consultes
externes.
Aquestes dades es publiquen de manera diària i actualitzada
al portal www.ibsalut.es.
Palma, 13 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 209/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a decret de garantia de demora.

Proporcionar les piràmides de la població assignada als
metges i a les infermeres d’Atenció Primària perquè puguin dur
a terme actuacions proactives, especialment amb les persones
amb una complexitat major, amb l’objectiu d’evitar
complicacions.
Fer partícips els pacients i les associacions de pacients del
disseny i de la implementació del pla.
Desenvolupar el programa de pacient en el marc de l’Escola
de Salut.
Capacitar els pacients i les persones cuidadores com a
formadora (pacient actiu) perquè puguin desenvolupar un
programa de formació entre iguals.
Sessions formatives a 1839 professionals.
Impulsar una atenció primària resolutiva en la qual el metge
de família sigui el referent de la persona amb processos crònics,
ja que és el professional amb més capacitat per dur a terme el
control i el seguiment en l’àmbit comunitari.
Creació d’unitats de crònics complexos a l’Hospital Son
Espases (24 llits) i a l’Hospital Comarcal d’Inca (10 llits).
Derivació de pacients crònics avançats a l’atenció de
mitjana estada, ja instaurada al sector Ponent i Migjorn.
Conveni entre Conselleria de Salut i IMAS per a un recurs
de mitjana estada a la residència de Felanitx que dóna cobertura
a la comarca de Llevant.

Es presentarà a llarg de l’any 2018.
Palma, 13 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 210/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions realitzades dins el Programa d'atenció
a la cronicitat.
Un dels objectius estratègic de la Conselleria de Salut és
millorar l’atenció a les persones amb malalties cròniques. Per
aquest motiu, després d’analitzar la situació demogràfica i les
necessitats reals de la població de les Illes Balears, s’ha
elaborat un pla d’atenció a les persones que pateixen malalties
cròniques. Entre les actuacions contingudes a l’esmentat pla, hi
destaquen:
Automatitzar l’estratificació de pacients a partir del GMA
(Grups de Morbilitat Ajustats) i efectuar-la cada sis mesos.
Proporcionar, en la història clínica informatitzada d’Atenció
Primària, un sistema de marcatge dels pacients crònics amb les
alarmes següents visibles per a tots els professionals sanitaris:
Pacient Crònic Complex (PCC) i Pacient Crònic Avançat
(PCA).

Conveni entre Ajuntament de Mercadal i Servei de Salut
per disposar de 2 llits més de mitjana estada a l’àrea de
Menorca.
Concertats 10 llits de mitjana estada amb la Clínica Juaneda
de Menorca. Això permet disposar de 17 llits de mitjana estada
a Menorca en moments crítics.
Formació als professionals del 061 per la gestió de les rutes
establertes quan un pacient crònic complex o avançat es
descompensa o pateix una reagudització.
Constitució de la Comissió Tècnica d’Atenció Domiciliària
(març 2016).
Impulsar la revisió dels tractaments de pacients crònics
complexos per prevenir caigudes, deteriorament funcional i
cognitiu i altres reaccions adverses a medicaments.
Jornades de Cronicitat i Atenció domiciliària a Menorca,
Mallorca i Eivissa.
Pla funcional de Son Dureta, Verge del Toro i edifici J de
Can Misses.
Implementar el projecte Infermera Gestora de Casos, per
garantir la coordinació i la continuïtat assistencial en tots els
àmbits assistencials del Servei de Salut.
Formació de 56 infermeres gestores de casos.
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Contractar 28 infermeres gestores de casos d’Atenció
Primària i 8 hospitalàries.
Creació d’una comissió tècnica per dissenyar un projecte
d’atenció a nins i adolescents amb problemes de salut crònics
complexos i/o avançats, tenint en compte la coordinació
necessària entre Salut, Serveis Socials i Educació, per garantir
al nin i a la seva família una infància i una escolarització el més
normalitzada possible.
Contractar un psicòleg i una infermera per fer possible que
l’equip de pal·liatius de pediatria lideri aquest projecte.
Creació, el gener de 2016 d’una subcomissió entre Salut i
Educació per analitzar les necessitats dels alumnes amb
problemes de salut crònics.
Protocol de comunicació i atenció als nins i adolescents
amb problemes de salut crònics als centres educatius.
Creació de diverses comissions de salut entre centres
educatius i centres de salut amb la participació de la família,
per tal de fer un seguiment i avaluació continuada durant el
curs escolar.
El curs 2015-16 es va treballar amb 35 escolars, 11 d’ells
menors de 7 anys. El curs 2016-17, es va treballar amb 60
escolars de 47 centres educatius. Durant el curs actual s’ha
intervingut en 31 casos.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AK)
A les Preguntes RGE núm. 218/18 i 219/18, presentades
pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions realitzades per reforçar la
prevenció primària del càncer i a difusió a la població del
Codi Europeu contra el càncer.
La Coordinació de l’Estratègia de Càncer incorpora els
programes de detecció precoç de càncer de mama i de càncer
colorectal així com el registre poblacional de càncer de
Mallorca.
Tanmateix es dóna informació i sensibilització sobre
mesures que cada persona pot prendre per disminuir el risc de
patir càncer. La coordinació de càncer treballa conjuntament
amb altres serveis de la direcció general de Salut Pública i
Participació (serveis de promoció de la salut i dels hàbits
saludables, coordinació de drogues, salut ambiental ....) en la
pressa de consciència d’aquestes mesures, ja que el consum de
tabac, la dieta, el sedentarisme i l’excés de pes són els factors
de risc que més s’associen al desenvolupament de tumors.
Els mesos d’estiu es fa la campanya Gaudeix des sol amb el
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i
l’Associació Espanyola contra el càncer, destinada a la
prevenció de càncer de pell.
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El dia mundial del càncer de 2017 es va preparar un
manifest perquè el Parlament de les Illes Balears, s’adhereixi
a les 12 mesures per reduir el risc de càncer definides per la
Comissió Europea en el Codi Europeu contra el càncer. La
declaració institucional contra el càncer es fa fer en presència
de les associacions de pacients relacionades en la lluita contra
el càncer.
Durant el mes de febrer es va fer difusió del missatge del
codi europeu contra el càncer en les xarxes socials de la
Conselleria de Salut.
Aprofitam la celebració dels dies mundials del càncer de
pulmó, mama, colorectal, pell per informar a través dels mitjans
de comunicació i les xarxes socials i hem donat conferències i
participat en actes divulgatius.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 220/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a convenis o col·laboracions sanitàries i
sociosanitàries que han deixat de prestar-se.
El contracte SSCC PN 7/13 de prestació de l’activitat
complementària de tractaments i realització de procediments de
neuroreflexoteràpia, amb Fundació Kovacs CIF G07246861.
No té previst que deixin de prestar-se convenis o
col·laboracions sanitàries i sociosanitàries amb entitats
privades fins al final de la legislatura.
Palma, 13 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 221/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desplaçats temporals anualment a les Illes
Balears.
Ateses les característiques i l'extensió, podeu consultar la
resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 222/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desplaçats temporals a les Illes Balears (1).
No.
Palma, 13 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 224/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desplaçats temporals a les Illes Balears (3).
Sí. Dins de la compensació dels diferents fons que es reben
des de la Tresoreria General de la Seguretat Social està inclosa
la prestació per l’atenció per assistència a desplaçats temporals.
Palma, 13 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 228/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desplaçats temporals a les Illes Balears (3).

Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 233/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a demolició de l'edifici de l'antic Hospital Son
Dureta.
Està prevista la demolició de l’edifici de consultes externes,
de l’Hospital Matern infantil i l’immoble on hi havia la cuina
i els vestidors. Ja s’ha iniciat el procediment per dur endavant
el projecte de demolició, que suposarà l’enderrocament de més
de 41.000 metres quadrats i començarà quan s’adjudiqui
l’expedient de licitació.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

És imminent l’inici de les obres de les noves urgències de
l’Hospital de Manacor.
Està adjudicat el projecte per a la instal·lació d’una
ressonància magnètica.
És imminent la licitació de la redacció del projecte de la
segona fase.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 229/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversió en el PAC de S'Escorxador.
No hi ha cap inversió prevista al PAC de s’Escorxador.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 234/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'un centre de salut/PAC a l'àmbit de
Sa Teulera.
El projecte de recuperació de Son Dureta inclou un centre
de salut, que atendrà una població estimada de 20.000
persones, i un SUAP (Servei d’urgències d’atenció primària),
que donarà assistència a unes 120.000 persones.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 235/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Llei de salut laboral i Llei de salut pública.
La Llei de salut laboral la tramita la Conselleria de Treball,
qui pot oferir una resposta més acurada.

Ordre de Publicació
AR)
A les Preguntes RGE núm. 230/18 a 232/17, presentades
pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a places de pàrquing gratuïtes a
l'Hospital Universitari Son Espases (1 a 3).
En aquests moments hi ha 940 places de pàrquing gratuïtes
per als treballadors de l’Hospital de Son Espases.
No es té en compte només el nombre de places
d’aparcament. S’està estudiant una solució global.
És un objectiu d’aquesta legislatura.

Quan a la Llei de salut pública, la que està en vigor és la
16/2010, de 28 de desembre de Salut Pública de les Illes
Balears i per ara no està previst fer-ne una altra.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 548/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
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relativa a cens de desapareguts de la Guerra Civil i el
franquisme.
El Govern iniciarà l’elaboració del cens de desapareguts a
partir de l’aprovació en el Parlament de les Illes Balears de la
Llei de Memòria Democràtica. En els volums del mapa de
fosses, els investigadors aportaren els noms i llinatges de les
persones que probablement es troben en cadascuna d’elles.
Aquestes dades seran la base per a fer l’esmentat cens.
Palma, 12 de febrer de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 549/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a llei de persones desaparegudes durant la Guerra
Civil i el franquisme.
El Govern es troba actualitzant el mapa de fosses i
procedirà a publicar-lo oficialment quan s’hagi enllestit la
feina. En data 07/02/2018, aquesta qüestió es va debatre a la
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses de les Illes Balears
i es va acordar que, en breu, es farà una reunió per decidir quan
i en quin format es publicació al Mapa de Fosses.
Palma, 12 de febrer de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 560/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a alberg de Formentera.
Durant l’exercici 2018 es destinaran inicialment 11.000€ a
les tasques de manteniment de l’alberg de Formentera, ja que
aquesta quantitat s’adapta a les necessitats que hem observat
aquests darrers anys en aquest concepte. Tot això, estam a
l’espera de l’informe del Consell de Formentera sobre l’estat de
l’immoble i en cas que es derivin actuacions o inversions
aquestes es tractaran en la comissió de seguiment del conveni
que mantenim amb aquesta institució.
Palma, 13 de febrer de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 606/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a neteja de torrents.
La conservació, manteniment i neteja que du a terme la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a la xarxa de
torrents, té com objectiu la minimització del risc de danys a les
persones en cas d’inundació.
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A Formentera hi ha petits cursos d’aigua temporals que no
suposen riscs per a les persones derivats en cas d’inundació,
per al qual cosa el Govern no té pensat invertir en aquest
aspecte.
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 607/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a incendis a Cala Saona.
Durant l’estiu de 2017 l’illa de Formentera va ser afectada
per tres incendis a la zona de Cala Saona entre els mesos de
maig i juliol. L’elevada intensitat del foc va provocar una
incapacitat de rebrot de les espècies arbòries afectades, en
concret pins i savines, i altra vegetació forestal arbustiva, que
difícilment podran ser recuperades de manera natural. Així
mateix, l’elevat port dels pins i la seva proximitat a habitatges
i camins que posen en risc la població i els béns per la caiguda
dels mateixos, juntament amb l’esperada proliferació de
plagues i malalties forestals, especialment d’escolítids, i atès
que es tracta d’un dels anys més superfície cremada a l’illa de
Formentera des que es tenen registres (prop de 30 ha
cremades), varen ser arguments més que suficients com per
redactar un pla de restauració de l’àrea afectada pels tres
incendis forestals de la zona de Cala Saona (Formentera).
L’objectiu general d’aquest pla de restauració esmentat és
evitar que l’alteració generada pels incendis de l’estiu passat es
converteixi en un impacte paisatgístic i ambiental, és a dir,
minimitzar la probabilitat que els danys produïts en l’hàbitat
siguin permanents. Els principals objectius específics, són els
següents:
• Restaurar la vegetació afectada per l’incendi, prioritzant
la seva regeneració natural, de manera que s’assoleixi una
densitat poblacional mínima.
• Protegir el sòl enfront dels fenòmens erosius i processos
de desertificació que es provoquen després d’un incendi.
• Restablir els hàbits naturals i les poblacions d’espècies
de fauna i flora afectades pel foc, fomentant la biodiversitat.
• Evitar la proliferació de plagues i malalties forestals.
• Recuperar la qualitat del paisatge alterat.
• Augmentar la capacitat de l’àrea incendiada per a la
captura del carboni atmosfèric, com a aportació per a la
mitigació del canvi climàtic.
Les actuacions necessàries per poder assolir els objectius
esmentats es vehicularan a través de quatre eixos d’actuació. La
gran majoria d’actuacions s’executaran durant el 2018, i es
reservaran unes accions a mig-llarg termini en funció de
l’evolució futura de la regeneració natural:
• EIX 1: Garantir la seguretat per a persones i béns. Dins
aquest eix, es contemplen les actuacions de retirada
d’arbres amb risc greu de caiguda a les immediacions de
camins i habitatges, per garantir la seguretat de les persones
i béns.
• EIX 2: Control i prevenció de processos erosius i
plagues. Actuacions de control i seguiment periòdic de les
poblacions de plagues forestals, especialment d’escolítids,
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mitjançant la instal·lació de trampes per evitar i controlar la
seva proliferació.
• EIX 3: Regeneració de la coberta vegetal, especialment
la zona d’endemismes. Actuacions de suport a la
regeneració natural, mitjançant la plantació d’espècies
forestals, en el cas que aquesta no sigui efectiva. Seguiment
de la recuperació de l’endemisme botànic Delphinium sp
mitjançant la delimitació i balisament de la zona, abatuda
controlada i desbrancat dels arbres morts a la zona per
evitar danys als exemplars de l’endemisme. Si cal, es
realitzaran actuacions concretes per a garantir la seva
regeneració.
• EIX 4: Sensibilització i cultura del risc. Accions de
sensibilització i cultura del risc d’incendi forestal per a l’illa
de Formentera, mitjançant el foment de les mesures
d’autoprotecció d’habitatges en zones d’interfase
urbanoforestal i accions formatives amb els sectors
interessats (agrícola, forestal i immobiliari).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de març de 2018, conformement amb l'article 183.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Així mateix, es contemplen accions a llarg termini, com del
control del regenerat natural, on es valorarà en funció de la
situació futura, la redacció d’un pla específic de recuperació de
les àrees cremades de Delphinium sp, i la plantació de savines
de forma consensuada amb els propietaris.
Palma, 2 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 611/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a servei de vigilància del fondeig a Formentera.
Mitjançant carta de 24 de gener de 2018 (reg. Sortida núm.
1296/25-01-18) el conseller va remetre una sol·licitud de
col·laboració a l’Autoritat Portuària de Balears. En concret, li
va sol·licitar que possibiliti cinc amarraments al Port de la
Savina per tal que les embarcacions destinades al servei de
vigilància i control del fondeig el puguin prestar de la manera
més eficaç possible, la qual cosa passa per poder tenir llocs
disponibles on poder tenir les embarcacions fora de l’horari de
prestació del servei. Estam a l’espera de la contestació.
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2373/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de març de 2018, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a retirada de les terres de les autopistes
d'Eivissa, inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia
13 de març de 2018, per la pregunta RGE núm. 2526/18,
relativa a Decret de posidònia.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1601/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de març de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2354/18,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
flexibilitat per a l'organització dels PMAR als centres
educatius.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
A)
RGE núm. 2380/18, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, sobre el balanç de l'estratègia
de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures
adoptades en matèria de sinistralitat laboral.

Retirada de l'escrit RGE núm. 768/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de març de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2469/18,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, i accepta la retirada de l'escrit esmentat, mitjançant el
qual es demanava tramitació de preguntes amb sol·licitud de
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resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
per a diverses preguntes amb sol·licitud de resposta escrita.
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.
16716/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de març de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2489/18,
presentat pel Govern de les Illes Balears, i accepta la retirada
de la sol·licitud de compareixença esmentada, de la consellera
de Serveis Socials i Cooperació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans, sobre el projecte de
decret pel qual s'estableixen els criteris d'autorització dels
serveis de guarda d'infants de 0 a 3 anys, atesa l'aprovació per
part d'aquesta comissió de la proposició no de llei RGE núm.
16956/17, relativa a l'educació de 0 a 3 anys.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Constitució de la Junta de Personal del Parlament de les
Illes Balears i elecció de càrrecs, composició del Comitè de
seguretat i Salut, de la Comissió de Formació i de la
Comissió Paritària de la carrera professional.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de març de 2018, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
2270/18, presentat pel president de la Junta de Personal del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant el qual es
comuniquen els nomenaments següents:
Junta de Personal
President
Antoni Tortella i Soler (AIF)
Vicepresident
Bernat Serra i Jaume (AIF)
Secretària
Rut Serra i Roibal (AIF)
Vocals
Jaume Riera i Pou (FeSP-UGT)
Jesús Cardona i Martín (FeSP-UGT)

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

Ordre de Publicació
E)
Inclusió a l'ordre del dia d'una sessió plenària de la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 668/18, que
resultà emparada a comissió.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de març de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2350/18,
presentat per la Comissió de Salut, mitjançant el qual es
comunica l'empat en el resultat de la votació de la proposició
no de llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d'Or,
i acorda d'incloure la votació d'aquesta iniciativa a l'ordre del
dia d'una propera sessió plenària.
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Comitè de Seguretat i Salut
Antoni Tortella i Soler (AIF)
Bernat Serra i Jaume (AIF)
Jaume Riera i Pou (FeSP-UGT)
Jesús Cardona i Martín (FeSP-UGT)
Comissió de Formació
Antoni Tortella i Soler (AIF)
Jesús Cardona i Martín (FeSP-UGT)
Comissió Paritària de la carrera professional
Bernat Serra i Jaume (AIF)
Rut Serra i Roibal (AIF).
Palma, a 14 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

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

Ordre de Publicació
B)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del
Sr. Sebastià Carbonell i Crespí com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari Mixt.
Atès que:
El Sr. Sebastià Carbonell i Crespí fou nomenat com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Mixt
per Resolució de la Presidència de dia 14 de juny de 2017.
L’Hble. Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño, diputada del
Grup Parlamentari Mixt, sol·licità el nomenament del Sr.
Sebastià Carbonell i Crespí com a personal eventual adscrit a
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l’esmenat grup parlamentari, amb unes retribucions de
15.790,00 €, mitjançant escrit RGE núm. 7182/2017, de dia 2
de juny.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El cessament del Sr. Sebastià Carbonell i Crespí com a
personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Mixt, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 5 de març de
2018.

anuals, amb una jornada a temps complet, mitjançant escrit amb
RGE núm. 2326/2018, de 5 de març de 2018.
2. L’Hble. Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño, diputada del
Grup Parlamentari Mixt, mitjançant escrit RGE núm.
2325/2018, de dia 5 de març, informa que el Sr. Eduardo Bute
Sánchez de Hoyos, realitzarà funcions com a personal eventual
en règim de jornada completa, i les seves funcions seran de
caràcter administratius i d’assessorament.
3. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 5 de març de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

1. El nomenament del Sr. Eduardo Bute Sánchez de Hoyos com
a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Mixt, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 6 de març de
2018 i amb unes retribucions corresponents a 15.948,38 €
anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

C)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Eduardo Bute Sánchez de Hoyos com a personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari Mixt.
Atès que:
1. L’Hble. Sr. Xavier Pericay i Hosta, portaveu adjunt del Grup
Parlamentari Mixt, sol·licita el nomenament del Sr. Eduardo
Bute Sánchez de Hoyos com a personal eventual adscrit al
Grup Parlamentari Mixt amb unes retribucions de 15.948,38 €

A la seu del Parlament, 5 de març de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 133, de 9 de març de
2018.
- Pàg. 7356. Compareixences, apartat B)
On diu: A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de febrer de 2018, ...
Hi ha de dir: A la Comissió de Cultura, Educació i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2018, ...
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