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G) A la Pregunta RGE núm. 2394/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspectors de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. 8998

H) A les Preguntes RGE núm. 3022/18 i 3023/18, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a compliment dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament d'Eivissa sobre la retirada de la canalització submarina
de l'antic emissari de Talamanca i a retirada del dit emissari. 8998

I) A la Pregunta RGE núm. 3659/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
de protecció oficial de Sant Ferran a Formentera. 8998

J) A la Pregunta RGE núm. 3660/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oficina
de l'IBAVI a Formentera. 8998

K) A la Pregunta RGE núm. 3661/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret
de transport marítim. 8999

L) A la Pregunta RGE núm. 3817/18, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a parcel·les i municipis que s'han pogut acollir a la disposició transitòria primera de la LUIB. 8999

M) A la Pregunta RGE núm. 4032/18, presentada pel diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llocs on es poden registrat les voluntats anticipades. 8999

N) A les Preguntes RGE núm. 4463/18 a 4467/18, presentades pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a nombre d'expositors al Saló Nàutic de Palma a les edicions de 2018, 2017, 2016, 2015 i 2014. 8999
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O) A la Pregunta RGE núm. 4492/18, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici de les promocions d'habitatge de protecció oficial (HPO). 8999

P) A les Preguntes RGE núm. 5057/18, 5059/18 i 5062/18, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre total d'altes i baixes de metges d'atenció primària a Menorca, Eivissa i Mallorca.

9000

Q) A la Pregunta RGE núm. 5058/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nombre total d'altes i baixes de metges a l'Hospital Mateu Orfila. 9000

R) A les Preguntes RGE núm. 5067/18 a 5074/18, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre total d'altes i baixes de metges del 061 durant els anys 2015, 2016, 2017 i 2018 i a metges del 061 a
desembre de 2015, 2016, 2017 i a abril de 2018. 9000

S) A la Pregunta RGE núm. 5075/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges d'alta a l'Hospital de Can Misses el 2015. 9000

T) A la Pregunta RGE núm. 5076/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges d'alta a l'Hospital de Can Misses el 2016. 9001

U) A la Pregunta RGE núm. 5077/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges d'alta a l'Hospital de Can Misses el 2017. 9001

V) A la Pregunta RGE núm. 5078/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges d'alta a l'Hospital de Son Espases el 2015. 9002

W) A la Pregunta RGE núm. 5079/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges d'alta a l'Hospital de Son Espases el 2016. 9002

X) A la Pregunta RGE núm. 5080/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges d'alta a l'Hospital de Son Espases el 2017. 9003

Y) A la Pregunta RGE núm. 5081/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges d'alta a l'Hospital Mateu Orfila el 2015. 9003

Z) A la Pregunta RGE núm. 5082/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges d'alta a l'Hospital Mateu Orfila el 2016. 9003

AA) A la Pregunta RGE núm. 5083/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges d'alta a l'Hospital Mateu Orfila el 2017. 9004

AB) A la Pregunta RGE núm. 5284/18, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a heliport de l'Hospital Mateu Orfila. 9004

AC) A la Pregunta RGE núm. 5362/18, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a horari de l'oficina de l'IBAVI a Eivissa. 9004

AD) A la Pregunta RGE núm. 5363/18, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a horari de l'oficina de l'IBAVI a Menorca. 9005

AE) A la Pregunta RGE núm. 5370/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions realitzades en relació amb la situació del laboratori de l'HUSE. 9005

AF) A les Preguntes RGE núm. 5444/18 i  RGE núm. 6383/18, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mosques a un quiròfan de l'Hospital de Can Misses. 9005

AG) A les Preguntes RGE núm. 5476/18 a 5542/18, presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a subvencions o ajudes atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes durant el 2015. 9005

AH) A les Preguntes RGE núm. 5543/18 a 5609/18, presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a subvencions o ajudes atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes durant el 2016. 9005

AI) A les Preguntes RGE núm. 5610/18 a 5676/18, presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a subvencions o ajudes atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes durant el 2017. 9006
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AJ) A les Preguntes RGE núm. 5677/18 a 5743/18, presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a subvencions o ajudes atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes des de l'1 de gener al 31 de maig de 2018.9006

AK) A la Pregunta RGE núm. 5770/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a torrent de Son Roig. 9006

AL) A la Pregunta RGE núm. 5793/18, presentada per la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a previsió d'execució de la seu de l'Orquestra Simfònica. 9006

AM) A les Preguntes RGE núm. 5820/18 a 5824/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat en Sanitat, en Educació i en Serveis
Socials el mes de maig; i import de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de
maig de 2018. 9006

AN) A les Preguntes RGE núm. 5914/18 a 5916/18, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a servei d'ambulància a Sant Joan de Labritja (1 a 3). 9007

AO) A la Pregunta RGE núm. 5917/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a allotjament del personal del 061 Eivissa. 9007

AP) A la Pregunta RGE núm. 5918/18, presentada per la diputada maría Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a allotjament del personal del 061 Eivissa (2). 9007

AQ) A la Pregunta RGE núm. 5919/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a requisit de les bases per contractar més personal de GSAIB. 9007

AR) A la Pregunta RGE núm. 6245/18, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestions per tal de conèixer els motius de les darreres incidències del transport aeri de Menorca.

9007

AS) A la Pregunta RGE núm. 6246/18, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per evitar les darreres incidències del transport aeri de Menorca. 9008

AT) A les Preguntes RGE núm. 6290/18 a 6293/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a esportistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016. 9009

AU) A les Preguntes RGE núm. 6294/18 a 6297/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a esportistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017. 9009

AV) A les Preguntes RGE núm. 6298/18 a 6301/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a esportistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018. 9009

AW) A les Preguntes RGE núm. 6302/18 a 6305/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a artistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016. 9009

AX) A les Preguntes RGE núm. 6306/18 a 6309/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a artistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017. 9009

AY) A les Preguntes RGE núm. 6310/18 a 6313/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a artistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018. 9009

AZ) A les Preguntes RGE núm. 6314/18 a 6317/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a escriptors i escriptores a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016.

9009

BA) A les Preguntes RGE núm. 6318/18 a 6321/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a escriptors i escriptores a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017.

9010

BB) A les Preguntes RGE núm. 6322/18 a 6325/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a escriptors i escriptores a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018.

9010
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BC) A les Preguntes RGE núm. 6326/18 a 6329/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a artistes plàstics a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016. 9010

BD) A les Preguntes RGE núm. 6330/18 a 6333/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a artistes plàstics a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017. 9010

BE) A les Preguntes RGE núm. 6334/18 a 6337/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a artistes plàstics a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018. 9010

BF) A les Preguntes RGE núm. 6338/18 a 6341/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a artistes ballarins/es i companyies de dansa a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016. 9010

BG) A les Preguntes RGE núm. 6342/18 a 6345/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a artistes ballarins/es i companyies de dansa a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017. 9010

BH) A les Preguntes RGE núm. 6346/18 a 6349/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts a artistes ballarins/es i companyies de dansa a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018. 9010

BI) A les Preguntes RGE núm. 6350/18 a 6353/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuts per transport als esportistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca. 9011

BJ) A la Interpel·lació RGE núm. 6444/18, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a les polítiques en matèria d'I+D+I. 9011

BK) A la Pregunta RGE núm. 6501/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a inspectors d'instal·lacions juvenils. 9011

BL) A la Pregunta RGE núm. 6606/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a posada
en servei del TAC de l'Hospital de Formentera. 9011

BM) A la Pregunta RGE núm. 6607/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei
de muntatge, manteniment i gestió dels camps de boies ecològiques als espais protegits de Formentera. 9012

BN) A la Pregunta RGE núm. 6608/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a camps
de boies ecològiques a Formentera. 9012

BO) A la Pregunta RGE núm. 6611/18, presentada per la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a concessió de Can Misses. 9012

BP) A la Pregunta RGE núm. 6617/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés
a les portes d'embarcament diferenciat per a residents a l'aeroport d'Eivissa. 9012

BQ) A la Pregunta RGE núm. 6785/18, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a situació de la creació de l'escola de Seguretat Pública. 9012

BR) A la Pregunta RGE núm. 6786/18, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a situació de la creació de l'Observatori de Seguretat. 9013

BS) A la Pregunta RGE núm. 6787/18, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a situació de la creació de la Comissió d'ètica i transparència en l'activitat policial. 9013

BT) A la Pregunta RGE núm. 6788/18, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a situació del desenvolupament de l'article 59 de la Llei de coordinació de les policies locals. 9013

BU) A la Pregunta RGE núm. 6993/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a Son Rapinya. 9013

BV) A la Pregunta RGE núm. 6994/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a Son Rapinya, 2. 9013

BW) A les Preguntes RGE núm. 7092/18 a 7095/18, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a obertura dels quiròfans de l'Hospital Can Misses (1 a 4). 9013
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3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 10287/18. 9014

B) Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant Ple RGE núm. 9935/18. 9014
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2018, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 6666/18, relativa a política general d'inversions
dutes a terme per la Conselleria d'Educació i Universitat, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar, en el termini més breu possible, les
inversions pendents en infraestructures educatives.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment als seus compromisos en matèria
d'eliminació dels anomenats "barracons".

A la seu del Parlament, 18 de setembre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de setembre de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm.
4317/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general d'inversions dutes a terme per la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

Actuà com a interpelAlant el diputat Miquel Vidal i Vidal i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de setembre de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 8817/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infants a
barracons durant el present curs escolar, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

B) RGE núm. 8655/18, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mòduls de
dones per a la presó de Menorca, que contestà la consellera de
Presidència.

C) RGE núm. 9125/18, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuació de
la conselleria en el cas del metge que ha espiat les seves
companyes, que contestà la consellera de Salut.

D) RGE núm. 8816/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'urgències a les
Illes Balears durant aquest estiu, que contestà la consellera de
Salut.

E) RGE núm. 8820/18, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada del Projecte
de llei agrària, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

F) RGE núm. 8823/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sancions
relatives a moratòria de lloguer turístic, que contestà la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.

G) RGE núm. 8824/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a fiances
dels arrendadors a l'IBAVI, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

H) RGE núm. 8810/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a promoció d'habitatge públic, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

I) RGE núm. 8818/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a xifres d'atur a les Illes
Balears, que contestà el conseller de Treball, Comerç i
Indústria.

J) RGE núm. 8819/18, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
del transport regular per carretera, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

K) RGE núm. 8821/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou REB, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
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L) RGE núm. 8811/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a vessaments fecals, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

M) RGE núm. 8809/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a vessaments de les depuradores, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 8825/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a tot inclòs,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 8822/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imatge de les
Illes Balears com a destinació turística de qualitat durant aquest
estiu, que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de setembre de 2018, rebutjà les Esmenes a la totalitat RGE
núm. 7767/18, del Grup Parlamentari Mixt; 7768/18, del Grup
Parlamentari Popular; i 7875/18, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears; al Projecte de llei RGE núm
6542/18, agrària de les Illes Balears, amb el resultat següent:
vots emesos 52, vots a favor 21, vots en contra 30 (29
presencials i 1 telemàtic) i 1 abstenció.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de setembre de 2018, rebutjà el Punt 2 de la Moció RGE núm.
6666/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general d'inversions dutes a terme per la Conselleria d'Educació
i Universitat, amb el resultat següent: vots emesos 49, vots a
favor 19, vots en contra 28 i abstencions 2.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Aprovació del límit màxim de despesa no financera per

a l'exercici de 2019.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de setembre de 2018, després de la compareixença
corresponent de la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques, s'aprovà, per 31 vots a favor (30 presencials i 1
telemàtic), 22 vots en contra i cap abstenció, el límit màxim de
despesa no financera per a l'exercici de 2019, que queda fixat
en 4.434.063.750 euros.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

7566/18, per la qual s'estableix la gratuïtat de les places
d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de setembre de 2018, després del debat corresponent, es
prengué en consideració, per 46 vots a favor (45 presencials i
1 telemàtic), 2 vots en contra i cap abstenció, la proposició de
llei esmentada, presenta pels Grups Parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 12 de setembre de 2018, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 7596/18, relativa a
malaltia de Behçet, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
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RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central, en
coordinació amb les comunitats autònomes i dins l’àmbit de les
seves competències, a:

1. Traslladar al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut la necessitat de garantir als afectats per la Síndrome de
Behçet l’accés gratuït i àgil a tots els materials i tractaments
necessaris per fer front a les complicacions pròpies de la seva
malaltia, independentment de la comunitat autònoma on
resideixin.

2. Continuar definint amb la major urgència la Xarxa de
Centres, Serveis i Unitats de referència per a tots els afectats,
amb la dotació dels recursos humans i materials que siguin
necessaris, amb la necessitat de garantir i publicar
posteriorment els itineraris de derivació oficial entre comunitats
autònomes que permetin l’accés efectiu de persones amb la
Síndrome de Behçet a aquests espais especialitzats d’atenció
sanitària.

3. Instar la Direcció General de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social que proporcioni formació específica per al
coneixement de la patologia de la Síndrome de Behçet a metges
inspectors de tot l´Estat, de tal manera que els criteris siguin
coneguts i aplicats de forma uniforme mitjançant el Manual
d’Actuació de què disposen aquests professionals.

4. Dedicar recursos suficients per a la investigació d’aquesta
malaltia i promoure, dins la Comissió de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries del Sistema Nacional de Salut,
programes de formació específics de la Síndrome de Behçet per
a professionals que treballen a l’àmbit sanitari.

5. Iniciar actuacions pertinents per a la inclusió del Síndrome
de Behçet a l’annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de
juliol, sempre i quan, tal com s’estableix a l’esmentada
disposició, es realitzin els estudis i informes previs de caràcter
científic que justifiquin la incorporació de la Síndrome de
Behçet en el llistat de malalties considerades greus.

A la seu del Parlament, 18 de setembre de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 12 de setembre de 2018, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 7597/18, relativa a
malalties rares, amb l'esmena RGE núm. 9921/18, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar i donar compliment a altres
reivindicacions de l’Associació d'Infants amb Malalties Rares
d´aquesta comunitat, en la mesura de les seves competències,
o a gestionar-les davant el Govern Central, com ara:

- Continuar actualitzant el Registre de Malalties Rares.

- Realitzar protocols d’actuació per a hospitals i metges
d’Atenció Primària davant una patologia poc freqüent a la
pràctica clínica diària.

- Realitzar protocols d’actuació per facilitar l’accés a l’escola
dels boixos que pateixen malalties poc freqüents.

- Millorar l’accessibilitat a la medicació per als afectats de
Malalties Rares.

- Reconèixer que aquests malalts requereixen unes mesures
excepcionals, tant de tractaments com de facilitats i suport que
se’ls han de donar per part de les institucions (Seguretat Social,
Salut, Educació, etc.).

- Que es segueixin desenvolupant les accions per millorar el
diagnòstic de les malalties poc freqüents, consistents en:

1. Desenvolupament del projecte pilot per a la millora
d’accés al diagnòstic genètic de persones i famílies
afectades o amb sospita de patir malalties rares de base
genètica en el Sistema Nacional de Salut.
2. Continuar desenvolupant el projecte GENIB (Genètica
de les Illes Balears), amb els subprojectes de diagnòstic
Gestacional Preimplantacional i Diagnòstic Prenatal.

A la seu del Parlament, 18 de setembre de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la recent
modificació de la relació de llocs de feina i requisits per
accedir a la plaça d'interventor (RGE núm. 7432/18).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
26 de juliol de 2018, tengué lloc la compareixença de la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, qui,
acompanyada de la secretària general, del director general de
Funció Pública, de la cap de Gabinet, del responsable de
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Comunicació i de l'assessor de Premsa, informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la gestió
realitzada en les darreres proves d'accés a diverses places
del cos d'auxiliar administratiu de la CAIB (RGE núm.
7000/18).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
26 de juliol de 2018, tengué lloc la compareixença de la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, qui,
acompanyada de la secretària general, del director general de
Funció Pública, del director de l'EBAP, de la cap de Gabinet,
del responsable de Comunicació i de l'assessor de Premsa,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Compareixença del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre
l'avaluació i l'eficàcia de les polítiques actives d'ocupació
(RGE núm. 7506/18).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de setembre de 2018, tengué lloc
la compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria,
qui, acompanyat del secretari de la conselleria, del director
general d'Economia i Ocupació, de quatre assessors i del
director del SOIB, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Compareixença del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre la situació
de l'estat de comptes relatius als cursos de formació
ocupacional a Eivissa i l'estat de comptes de la gestió que ha
realitzat el Servei d'Ocupació de les Illes Balears dels fons
estructurals i d'inversió europeus (RGE núm. 4412/18).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de setembre de 2018, tengué lloc

la compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria,
qui, acompanyat del secretari de la conselleria, del director
general d'Economia i Ocupació, de quatre assessors i del
director del SOIB, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

E)
Compareixença de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, sobre els protocols interinstitucionals d'actuació
contra el maltractament i l'abús infantil, del programa
BALORA i de les tasques formatives que du a terme la seva
conselleria dins l'àmbit educatiu i de protecció de menors
(RGE núm. 4411/18).

A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de setembre
de 2018, tengué lloc la compareixença de la consellera de
Serveis Socials i Cooperació, qui, acompanyada de la directora
general de Menors i Família i d'un assessor, informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 25 de setembre de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de setembre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 26 de setembre de 2018
El vicepresident primer del Parlament

en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 10232/18, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost destinat al Pla de cultura.

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

Quin és el pressupost destinat al Pla de cultura per a la seva
elaboració i accions durant els anys 2015, 2016, 2017 i 2018?
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Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

B)
RGE núm. 10233/18, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes culturals que es finançaran amb fons provinents
de l'impost de turisme sostenible.

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 projectes culturals es finançaran amb els fons
provinents de l'impost de turisme sostenible?

Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

C)
RGE núm. 10234/18, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a béns
adquirits pel Govern de les Illes Balears amb els fons de
l'impost de turisme sostenible destinat a incrementar el
patrimoni cultural.

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 béns ha adquirit el Govern de els Illes Balears amb
els fons de l'impost de turisme sostenible destinat a incrementar
el patrimoni cultural?

Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

D)
RGE núm. 10235/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pediatres a Mallorca.

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

Quants de metges amb l'especialitat de pediatria estan
destinats i presten servei als municipis de Mallorca (excepte a
Palma) i en quina distribució territorial?

Palma, a 19 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 10236/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a projectes de modernització.

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

Considera la Conselleria de Turisme que els projectes de
modernització que van per la via de la disposició addicional 3
de la Llei 6/2017, no estan afectats per la suspensió de
llicències d'obra que acompanya l'aprovació inicial del pla
d'intervenció en àmbits turístics a Mallorca (PIAT)?

Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 10237/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a consorci RIBA.

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

Quina és la situació actual del consorci RIBA?

Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 10238/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Fons FEDER.

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

Quins fons europeus FEDER s'han invertit fins ara en el pla
URBAN que afecta el Camp Redó?

Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 10239/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a zona verda a Camp Redó.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines actuacions s'han realitzat per part de RIBA des de
l'inici de legislatura per facilitar que el solar que va quedar
després de l'enderrocament del bloc XIII a Camp Redó pugui
esdevenir zona verda?

Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 10240/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a enderrocament del bloc VIII de Corea.

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

Quin calendari d'actuacions té previst per a l'explotació i
l'enderrocament del bloc VIII de Corea, atès que hi ha
consignada una partida econòmica en els fons de capitalitat de
2017 i 2018 per a l'enderrocament?

Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 10266/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a personal
de l'IBESTAT i la seva evolució des de 2017 fins a
l'actualitat.

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

Quin personal laboral, funcionari, interí, en plantilla o amb
programes de suport del SOIB o altres organismes, tenia
l'IBESTAT durant l'any 2017? Assenyalau categories i llocs
que ocupen a l'RLT i, en cas que no sigui personal de l'RLT i
siguin programes, acumulament de tasques, programa SOIB
visibles o majors, quines categories s'han contractat i quines
funcions? El mateix per a 2018. 

En cas que hagi incrementat, especificau quina ha estat la
manera de contractació (personal laboral, funcionari, interí,
programes de suport del SOIB visibles o majors, o programes
per projectes). 

Dins quin servei o departament de l'IBESTAT treballen?
Quina categoria i lloc ocupen a l'IBESTAT, administratiu,
tècnic...) Quines funcions realitzen? Quan finalitzen els seus
contractes o programes?

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

K)
RGE núm. 10277/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicles
d'intervenció ràpida (VIR), 1.

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

Quina és la funció actual a la qual es dediquen els vehicles
d'intervenció ràpida (VIR)?

Palma, a 21 de setembre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

L)
RGE núm. 10278/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicles
d'intervenció ràpida (VIR), 2.

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

S'estan utilitzant els vehicles d'intervenció ràpida (VIR) per
a temes no assistencials?

Palma, a 21 de setembre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

M)
RGE núm. 10279/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicles
d'intervenció ràpida (VIR), 3.

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

Quants vehicles d'intervenció ràpida (VIR) estan aturats o
s'utilitzen en funcions no sanitàries per manca de personal
tècnic?

Palma, a 21 de setembre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

N)
RGE núm. 10280/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicles
d'intervenció ràpida (VIR), 4.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Per quina raó hi ha vehicles d'intervenció ràpida (VIR) que
no estan a disposició del 061?

Palma, a 21 de setembre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

O)
RGE núm. 10281/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicles
d'intervenció ràpida (VIR), 5.

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

Atès que el pressupost i les funcions dels vehicles
d'intervenció ràpida (VIR) varen ser acceptats per l'Ibsalut, per
quina raó no estan en funcionament?

Palma, a 21 de setembre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

P)
RGE núm. 10282/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicles
d'intervenció ràpida (VIR), 6.

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

És cert que la Gerència del 061 utilitza el personal sanitari
que hauria d'estar treballant amb els vehicles d'intervenció
ràpida (VIR) per cobrir descoberts de les UVI mòbils, tal com
consta en el calendari oficial de la mateixa gerència?

Palma, a 21 de setembre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Q)
RGE núm. 10283/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicles
d'intervenció ràpida (VIR), 7.

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

Ens pot confirmar que el gerent de GESAIB és el mateix
secretari general de l'Ibsalut?

Palma, a 21 de setembre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de setembre de 2018, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 26 de setembre de 2018
El vicepresident primer del Parlament

en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 10315/18, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política migratòria del Govern 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

La informació apareguda entre els dies 21 i 24 de setembre,
unida als casos anteriors de 2018 i 2017, semblen confirmar
que Balears és una nova ruta migratòria: ens podrien informar
sobre quina és la política general del GOIB en matèria
migratòria?

Palma, a 24 de setembre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de setembre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 26 de setembre de 2018
El vicepresident primer del Parlament

en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

B)
RGE núm. 10374/18, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a transport ferroviari.

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.

Considera que fer circular els trens amb un motor apagat és
una de les mesures pioneres al món d'aquest govern en defensa
del transport públic de qualitat i l'estalvi energètic?
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Palma, a 25 de setembre de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 10375/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a projecte de llei del foc.

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.

Pensa el Govern donar un impuls i aprovar urgentment el
projecte de llei del foc?

Palma, a 25 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 10376/18, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a Estratègia nacional integral per a persones sense llar
2015-2020.

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

Quines actuacions ha desenvolupat el Govern durant
aquesta legislatura en execució i desenvolupament de
l'Estratègia nacional integral per a persones sense llar 2015-
2020?

Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

E)
RGE núm. 10377/18, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a increment de plantilla dels jutjats de violència
sobre la dona.

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.

Reclamarà el Govern davant l'estat les urgents necessitats
d'increment de plantilla dels jutjats de violència sobre la dona
tal com va demanar el president del TSJB?

Palma, a 26 de setembre de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

F)
RGE núm. 10379/18, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a salut
laboral, laboratori de microbiologia de Son Espases.

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

Consellera, s'ha donat solució al problema de salut laboral
denunciat pels tècnics del laboratori de microbiologia de
l'Hospital Universitari de Son Espases?

Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot

G)
RGE núm. 10380/18, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
reunió amb Illes per un pacte.

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.

Per què no ha atès encara la sol·licitud de reunió d'Illes per
un pacte?

Palma, a 26 de setembre de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 10381/18, del diputat Carlos Saura i León,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Llei
9/2017, de corregudes de bous i de protecció dels animals.

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

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears perquè
el Govern espanyol retiri el recurs d'inconstitucionalitat a la
Llei 9/2017, de corregudes de bous i de protecció dels animals?

Palma, a 26 de setembre de 2018
El diputat
Carlos Saura i León
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I)
RGE núm. 10383/18, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a incidències en el transport.

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

Quines mesures pren el Govern per evitar que es produeixin
incidències i mantenir la qualitat en el transport públic de les
Illes Balears?

Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

J)
RGE núm. 10385/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a complicacions
infectocontagioses en els quiròfans de l'Hospital Can
Misses.

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.

Pot assegurar, una altra vegada, que han arribat al seu
objectiu del 99,9% de garanties per evitar tenir complicacions
infectocontagioses en els quiròfans de l'Hospital Can Misses?

Palma, a 25 de setembre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

K)
RGE núm. 10386/18, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
sistema de finançament per a les Illes Balears.

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

Considera el Govern de les Illes Balears que podrem gaudir
d'un nou sistema de finançament abans que acabi aquesta
legislatura?

Palma, a 25 de setembre de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

L)
RGE núm. 10387/18, del diputat Rafael Nadal i Homar,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre de
salut a Manacor.

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

En quina situació es troba la construcció del nou centre de
salut de Manacor?

Palma, a 25 de setembre de 2018
El diputat
Rafael Nadal i Homar

M)
RGE núm. 10388/18, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d'ambulàncies a l'illa d'Eivissa en els darreres mesos.

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

Quina valoració fa el Govern del servei d'ambulàncies a
l'illa d'Eivissa en els darrers mesos?

Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 10389/18, del diputat Santiago Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteri en
la liquidació de bestretes als consells insulars.

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

Quin és el criteri que pensa aplicar el Govern de les Illes
Balears en la liquidació de bestretes als consells insulars?

Palma, a 26 de setembre de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

O)
RGE núm. 10390/18, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 25 anys de
Reserva de la Biosfera de Menorca.

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

Com valora el Govern els 25 anys de Reserva de la Biosfera
de Menorca?

Palma, a 26 de setembre de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

P)
RGE núm. 10391/18, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociació del REB amb el Govern central.

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, en quin punt es troba la negociació del REB
amb el Govern central?

Palma, a 26 de setembre de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de setembre de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 26 de setembre de 2018
El vicepresident primer del Parlament

en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 10228/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nou model de finançament autonòmic (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 Ple, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat
d'impulsar la revisió del sistema de finançament abans dels
Pressuposts Generals per a 2019, es fa necessari i urgent que la
cambra n'adopti un acord el més aviat possible.

Exposició de motius

La Llei 22/2009 de 18 de desembre, per la qual es regula el
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú, va ser aprovada pel Partit Socialista, sense consens i
amb el vot en contra del Partit Popular. Avui, aquells mateixos
que aplaudien amb entusiasme, l’any 2009, aquell nou model
de finançament, avui insisteixen també en la necessitat de
modificar-lo i reconeixen el seu fracàs.

És, per tant, un clam unànime, la necessitat de canviar
l’actual sistema de finançament de les comunitats autònomes.
És un clam polític i també social. És evident que el model de
2009 no ha resolt els problemes de finançament que teníem i ha
resultat, en molts d’aspectes, injust per la nostra comunitat.

La presidenta Armengol va establir a principi de legislatura,
com un dels eixos principals de la seva labor de govern, la
reforma de l’actual sistema de finançament de les comunitats
autònomes.

Una volta es van recuperar els nivells de recaptació
d’imposts previs a la crisi, el Govern de Mariano Rajoy va fer
totes les passes necessàries per avançar en un nou model de
finançament que pogués comptar amb el màxim consens
possible, tant entre l’Administració General de l’Estat i les
comunitats autònomes, com entre els diferents partits polítics.

Es van fer importants avanços en els darrers anys del
Govern Rajoy, treballant dins el Consell de Política Fiscal i
Financera, creant també un grup d’experts que ja va publicar
les seves conclusions. El mateix Consell de Política Fiscal i
Financera va trametre a les comunitats autònomes un informe
de conclusions i valoracions sobre el nou model de
finançament.

Cal recordar també que la consellera Catalina Cladera va
insistir, en diferents ocasions, en la necessitat urgent que el
Govern de Mariano Rajoy presentés una proposta de reforma
del sistema de finançament autonòmic, una proposta que
finalment no es va presentar a causa de la moció de censura i
l’elecció de Pedro Sánchez com a president del Govern.

És per això que ha sorprès que hagi estat el mateix Pedro
Sánchez qui, poc després d’entrar a La Moncloa, afirmés que
no hi havia temps per canviar el model de finançament de les
comunitats autònomes. I encara més estrany ha estat el silenci
del Govern Armengol i de la consellera Cladera davant
aquestes afirmacions en un tema que abans era urgent i que ara
sembla que pot esperar els anys que facin falta.

Per si això fos poc, el passat dia 11 de setembre de 2018 es
va aprovar una moció del Partit Popular al Congrés dels
Diputats que instava el Govern de Pedro Sánchez a presentar
una proposta de reforma del model de finançament autonòmic,
fent-lo coincidir amb l’aprovació dels pressuposts generals de
2019. Curiosament, el Partit Socialista hi va votar en contra i
Podem s’hi va abstenir. Aquells que abans tenien molta pressa,
ara ja no en tenen, de presses.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent:

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a presentar, coincidint amb el Projecte de llei dels pressuposts
generals de l’Estat per l’any 2019, una revisió del sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
hisendes locals que resolgui les insuficiències del sistema i
garanteixi els principis d’igualtat, equitat, ordinalitat,
transparència i corresponsabilitat fiscal.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de setembre de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 26 de setembre de 2018
El vicepresident primer del Parlament

en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 10227/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig a la intenció del Consell de Formentera de
no fer cas a les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts.

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

Exposició de motius

El darrer informe de la Sindicatura de Comptes sobre la
política de subvencions del Consell Insular de Formentera de
l’any 2015 posa de manifest l’incompliment de la normativa en
matèria de subvencions per part d’aquest consell insular, un
incompliment que s’uneix al sistemàtic incompliment dels anys
anteriors.

Enfora de prendre mesures per intentar corregir les
advertències que de forma insistent se li han fet des de la
Sindicatura de Comptes, el Consell insular de Formentera ha
anunciat que no pensa seguir aquestes indicacions i s’ha
declarat en rebel·lia.

Mentre que la resta de consells insulars estan fent esforços
per anar adaptant la seva activitat de contractació i d’activitat
subvencionadora als criteris que marca la Sindicatura de
Comptes, el Consell insular de Formentera, en contra del que
sempre s’ha defensat i acordat a la Comissió d’Hisenda del
Parlament per part de tots els patits polítics, ara diu que no té
cap intenció de fer cas a les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes. Tota una declaració d’intencions que posen en
qüestió la labor de la mateixa Sindicatura de Comptes.

La qüestió important no és tant que el Consell de
Formentera no segueixi les indicacions de la Sindicatura de
Comptes, que ja és greu, sinó que digui que no té intenció de
seguir-les. De fet, això suposa una autèntica irresponsabilitat i
és un fet inèdit que demostra la total impunitat amb què s’actua
des del Consell de Formentera i és una manca absoluta de
respecte al màxim òrgan fiscalitzador de la nostra comunitat
per part dels responsables d’aquest consell.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular de
Formentera a prendre les mesures que siguin pertinents per tal
d’adaptar la seva política de subvencions i de contractació a les
recomanacions que marca la Sindicatura de Comptes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular de
Formentera a retre comptes, en temps i forma, i a col·laborar
amb la Sindicatura de Comptes, així com a enviar al Registre
de Contractes del Sector Públic tots els contractes formalitzats,
tal com recomana la Sindicatura de Comptes.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’actitud
irresponsable del Consell Insular de Formentera en anunciar
que no té intenció de complir amb les indicacions de la
Sindicatura de Comptes en matèria de subvencions.

4. El Parlament de les Illes Balears dóna total suport a la
Sindicatura de Comptes per tal que segueixi amb la seva labor
fiscalitzadora i així pugui efectuar les recomanacions que
cregui més oportunes a les institucions fiscalitzades.

Palma, a 10 de setembre de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 10992/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'emergència i
evacuació específic per a les ruptures dels cables elèctrics.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-057.pdf#page=30
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La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat no disposa
d’un pla d’emergència i evacuació específic per a les ruptures
dels cables elèctrics.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 14716/16, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import satisfet pel Govern en concepte
de consum de subministrament elèctric a habitatges
sotmesos a règim de lloguer social.

Els llogaters de l’IBAVI paguen els seus propis consums
elèctrics. En el parc d’habitatges, hi ha llogaters que tenen els
comptadors directament al seu nom i, per tant, s’encarreguen
directament de l’abonament dels seus consums. En altres casos,
en què els comptadors estan a nom de l’IBAVI, perquè encara
no s’hagi tramitat el canvi de titularitat, aquests imports són
repercutits en el mateix rebut de lloguer.

L’Institut no es fa càrrec del consum elèctric dels seus
llogaters.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 14717/16, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import satisfet pel Govern en concepte
de consum de subministrament d'aigua a habitatges
sotmesos a règim de lloguer social.

Les persones que lloguen els habitatges de l’IBAVI paguen
els seus propis consums d’aigua. L ’ Ins t i t u t  B a lea r  de
l’Habitatge no es fa càrrec del consum d’aigua dels seus
llogaters.

Dins el parc d’habitatges de l’IBAVI, hi ha llogaters que
tenen els comptadors directament al seu nom i, per tant,
s’encarreguen directament de l’abonament dels seus consums.
En altres casos, en què els comptadors estan a nom de l’IBAVI,
perquè encara no s’hagi tramitat el canvi de titularitat, aquests
imports són repercutits en el mateix rebut de lloguer.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 16667/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a transport per
carretera, 1.

Plantejar el nou servei en tres concessions noves queda
justificat a l’apartat 5.1.2 del Pla Insular de Servei de Transport
Regular de Viatgers per Carretera a Mallorca (PISTRVC). El
PISTRVC de Mallorca es va aprovar de forma definitiva l’1
d’agost de 2017 i es va publicar al BOIB núm. 108, de
2/9/2017. La tramitació del Pla es va acompanyar d’un procés
de participació ciutadana, per garantir la incidència de la
voluntat dels usuaris potencials del transport en el disseny i els
continguts dels nous serveis a licitar.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 16668/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a transport per
carretera, 2.

En primer lloc, s’ha de destacar que les noves concessions
significaran un increment de serveis de més d’un 50% (51%
més quilòmetres recorreguts i 53% més de freqüències). Això
significarà també un fort increment de la facturació de les
empreses operadores i del personal contractat per poder donar
els serveis.

El Govern valora de forma molt positiva les repercussions
laborals de la nova licitació del servei de transport per
carretera. L’increment de servei significarà la contractació de
més personal i els Plecs exigeixen que totes les empreses
respectin el Conveni Laboral Sectorial.

Les empreses mallorquines, com qualsevol altres empreses,
es poden presentar al concurs. Cal destacar que els Plecs
limiten l’adjudicació d’un màxim d’un lot per empresa, amb
l’objectiu d’afavorir la participació de la petita i mitjana
empresa.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 17235/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a torrent de Na
Bàrbara.

No es prenen mostres de les aigües durant l’execució de les
obres al torrent. Es a un seguiment de la qualitat de les masses
d’aigües superficials identificades com a tal.

Palma, 3 de juliol de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-068.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-122.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-122.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-127.pdf#page=39


8998 BOPIB núm. 158 -  28 de setembre de 2018

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2394/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de la Conselleria
de Cultura, Participació i Esports.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports en
l’actualitat disposa d’un departament amb tasques d’inspecció,
el Servei de Joventut, adscrit a la Direcció General d’Esports
i Joventut, té actualment una persona assignada a la inspecció
de les instal·lacions juvenils de Mallorca. A més, personal de
l’Ibjove també realitza tasques de seguiment d’aquestes
instal·lacions, d’acord amb allò previst a l’article 79 de la Llei
10/2006.

Palma, 11 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 3022/18 i 3023/18,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a compliment dels
acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament d'Eivissa sobre la
retirada de la canalització submarina de l'antic emissari de
Talamanca i a retirada del dit emissari.

Les obres d’emergència del projecte de “Substitució de
l’emissari marítim de l’EDAR d’Eivissa” varen entrar en
funcionament el passat 1 de juliol de 2017.

Durant la tramitació del projecte s’han rebut diferents
consideracions/al·legacions per part del Ministeri de Medi
Ambient, Ajuntament d’Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, insistint en la
necessitat de procedir a la retirada de l’antic emissari de
Talamanca, per seguretat en la navegació marítima i/o pels
possibles impactes ambientals sobre la Badia de Talamanca.
Per avaluar la viabilitat d’una eventual retirada de l’antic
emissari, es va elaborar un informe preliminar de
consideracions tècniques, d’execució i mediambientals sobre la
retirada de l’antic emissari, del qual es podia concloure sobre
la viabilitat d’una actuació de “Desmuntatge, retirada i gestió
de RCD de l’antic emissari de l’EDAR d’Eivissa”. Les
conclusions anteriors es varen elevar a la Comissió de Medi
Ambient el 28 de novembre de 2017.

En paral·lel, el consell d’administració d’ABAQUA, de 22
de novembre de 2017, va aprovar la contractació d’un projecte
de “Desmuntatge, retirada i gestió de RCD de l’antic emissari
de l’EDAR d’Eivissa”.

El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears,
en sessió de 28 de març de 2018, va formular la declaració
d’impacte ambiental favorable establint, entre d’altres, les
següents condicions en relació a la retirada de l’antic emissari
de Talamanca:

a) Només es retirarà el tram no soterrat en el fons marí
(1.800 m aproximadament), mitjançant definició d’un
procediment d’execució poc invasiu i d’una gestió de residus
adequada.

b) No es retirarà el tram soterrat (d’uns 100 m) de
l’emissari, per minimitzar els impactes sobre els fons marí.

Actualment s’està pendent de la licitació de la redacció del
projecte de “Desmuntatge, retirada i gestió de RCD de l’antic
emissari de l’EDAR d’Eivissa. Una vegada redactat se
sol·licitaran les autoritzacions pertinents i es podran licitar les
obres associades.

Palma, 19 de juny de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3659/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a habitatges de protecció oficial de Sant Ferran a
Formentera.

Tots els habitatges públics de Sant Ferran en règim de
lloguer han estat adjudicats, excepte un, que és l’adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda. No s’ha adjudicat perquè no hi
va haver demandants d’aquests tipus d’habitatge que
complissin amb els criteris aprovats pel Consell
d’Administració.

Palma, 13 de juny de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3660/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a oficina de l'IBAVI a Formentera.

En primer lloc, cal dir que s’ha analitzat el nombre de
persones que s’atenen en aquesta oficina i se n’ha trobat adient
l’obertura un dia per setmana.

El personal de l’IBAVI, ja sigui d’Eivissa o de Palma, es
desplaça a Formentera per tal que aquesta oficina quedi coberta
pel que fa a atenció presencial, el volum de feina de la qual,
com ja hem avançat, no justifica el trasllat d’aquest personal
més d’un dia per setmana.

El sistema establert d’atenció als usuaris no deixa ningú
sense atendre, perquè el telèfon de l’oficina està desviat a la seu
de Palma on és atès de dilluns a divendres. A més, tots els
tràmits que requereixen d’un registre d’entrada es poden
realitzar al SOIG contigu que obre cada dia laborable. També
és possible canviar el dia d’obertura puntualment, sempre que
se sol·liciti de forma prèvia, per un altre que s’ajusti a
qualsevol necessitat exposada.

A més, la resta d’atenció que el personal de l’IBAVI ofereix
a l’illa, com ara visites dels treballadors socials, comprovació
de deficiències tècniques, etc., no es realitzen a l’oficina física
i, són ateses qualsevol dia, sempre segons la disponibilitat de
l’usuari.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-134.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-136.pdf#page=13
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-138.pdf#page=34
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D’altra banda, la gestió de l’IBAVI a Formentera, des que
va començar la legislatura és molt positiva: mentre els anys
2013, 2014 i 2015 no hi va haver cap família de Formentera
que es beneficiàs de les ajudes per al lloguer, en 2017 han estat
50 les famílies de l’illa, amb ingressos inferiors als 23.000€, les
que han comptat també amb aquest suport.

També l’any passat es varen adjudicar els 14 habitatges de
protecció pública a Sant Ferran, i això ha suposat que altres 14
famílies hagin pogut accedir a un habitatge.

No obstant això, l’IBAVI adequa i adapta la resposta a la
demanda que plantegen els ciutadans. Per exemple, durant el
termini que va estar oberta la tramitació de les ajudes al
lloguer, l’oficina va estar oberta dos dies.

Les oficines de l’IBAVI funcionen bé a totes les illes, el que
ocorre és que s’han d’ajustar els horaris perquè s’ha de fer
eficient amb les recursos públics disponibles.

En altres illes, com Menorca, ja s’ha firmat un conveni per
millorar el dispositiu presencial de l’IBAVI, i estam treballant
en la mateixa direcció amb el Consell Insular de Formentera. Ja
hem mantingut reunions per col·laborar mútuament amb la
finalitat que, de manera conjunta, puguem reforçar el servei de
l’IBAVI a l’illa.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3661/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a decret de transport marítim.

Amb l’elaboració del futur decret de transport marítim s’ha
iniciat el desplegament reglamentari de la llei, que ha de
desenvolupar el règim de prestació de serveis de transport
marítim regular a les Illes Balears.

En aquest moment està en període de redacció, després
passarà a exposició pública, en acabar s’iniciarà l’estudi
d’al·legacions i es farà la redacció definitiva. L seva aprovació
està prevista per a començaments de l’any 2019.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3817/18, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a parcel·les i municipis que
s'han pogut acollir a la disposició transitòria primera de la
LUIB.

No s’hi ha acollit cap parcel·la de cap municipi.

Palma, 13 de juny de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4032/18, presentada pel
diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llocs on es poden registrat les voluntats
anticipades.

Els llocs de l’Administració Autonòmica on pot fer-se una
declaració de voluntats anticipades a les Illes Balears són:

Mallorca
- Conselleria de Salut (Carrer de Jesús, 38A. Palma).
- Conselleria de Salut (Centre comarcal d’Inca).
- Conselleria de Salut (Centre comarcal de Manacor).

Menorca
- Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella).
- Centre de Salut Dalt Sant Joan (Maó).
- Centre de Salut Verge del Toro (Maó).
- Centre de Salut Es Mercadal (Es Mercadal).

Eivissa
- Conselleria de Salut. Centre Insular ( Via Romana, 81.
Eivissa).

Formentera
- Centre de Salut de Formentera (Sant Francesc Xavier,
a partir de dia 1 de juny de 2018).

Palma, 15 de juny de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 4463/18 a 4467/18,
presentades pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre d'expositors al
Saló Nàutic de Palma a les edicions de 2018, 2017, 2016,
2015 i 2014.

- Saló Nàutic de Palma 2014: 154 expositors
- Saló Nàutic de Palma 2015: 186 expositors
- Saló Nàutic de Palma 2016: 193 expositors
- Saló Nàutic de Palma 2017: 237 expositors
- Saló Nàutic de Palma 2018: 265 expositors

Palma, 1 d’agost de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 4492/18, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici de les promocions
d'habitatge de protecció oficial (HPO).
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La situació d’aquestes promocions d’HPO és la següent:
- Son Gotleu, Regal 97, Palma: les obres s’iniciaren el 31
de maig de 2018.
- Inca, Canonge Sebastià Garcías: s’està revisant el
projecte d’execució.
- Sant Lluís, Sant Jacint: les obres s’iniciaren el 24 de
març de 2018.
- Maó, Borja Moll: el concurs públic d’obres surt el mes
de juliol de 2018.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 5057/18, 5059/18 i 5062/18,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre total
d'altes i baixes de metges d'atenció primària a Menorca,
Eivissa i Mallorca.

Consideracions prèvies:

1) El Sr. Juli Fuster no és director gerent de l’Ibsalut; és
director general.
2) El director general no va proporcionar informació sobre
altes i baixes de metges. Es va limitar a valorar unes dades, a
petició d’un mitjà de comunicació.

No es pot respondre la pregunta ja que no especifica dates
concretes. S’ha de tenir en compte que només l’any 2017 es
varen produir més de 13.100 moviments d’altes i baixes de
metges al Servei de Salut.

Palma, 10 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5058/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nombre total d'altes i baixes de metges
a l'Hospital Mateu Orfila.

Consideracions prèvies:

1) El Sr. Juli Fuster no és director gerent de l’Ibsalut; és
director general.
2) El director general no va proporcionar informació sobre
altes i baixes de metges. Es va limitar a valorar unes dades, a
petició d’un mitjà de comunicació.

No es pot respondre les tres primeres parts de la pregunta,
ja que no especifiquen dates concretes. S’ha de tenir en compte
que només l’any 2017 es varen produir més de 13.100
moviments d’altes i baixes de metges al Servei de Salut.

Metges d’alta a l’Hospital Mateu Orfila a 31 de desembre de
2017: 155
A 30 d’abril de 2018: 153*

*Al llarg de l’any 2018 està prevista la incorporació de nous
professionals. Contractes de metges el 2017: 281

Palma, 10 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 5067/18 a 5074/18,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre total
d'altes i baixes de metges del 061 durant els anys 2015,
2016, 2017 i 2018 i a metges del 061 a desembre de 2015,
2016, 2017 i a abril de 2018.

Consideracions prèvies:

1) El Sr. Juli Fuster no és director gerent de l’Ibsalut; és
director general.
2) El director general no a proporcionar informació sobre altes
i baixes de metges. Es va limitar a valorar unes dades, a petició
d’un mitjà de comunicació.

Altes
metges 061

Baixes
metges 061

Nombre de
metges

2015 2 3 13

2016 6 3 15

2017 9 0 17

2018 3 2 16

Al llarg de l’any 2018 està prevista la incorporació de nous
professionals.

Palma, 10 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5075/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges d'alta a l'Hospital de Can Misses
el 2015.

Especialitzada ASEF Eivissa

FEA-Cap Unitat Trasplantaments 1
M. Urgència hospit-Cap Secció Urgen 1
Metge d’admissió i Doc. Clínica 2
Metge d’urgència hospitalària 28
Anàlisis clínics 9
Anatomia patològica 3
Anestèsia reanimació 16
Aparell digestiu 5
Cardiòloga 3
Cirurgia general de l’aparell digestiu 9
Cirurgia maxil·lofacial 4
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Dermatòloga i Veneorologia 2
Endocrinòloga i nutrició 2
Farmàcia hospitalària 7
Geriatra 1
Hematologia-hemoteràpia 3
Medicina intensiva 7
Medicina interna 10
Medicina treball 13
Microbiologia i parasitologia 3
Nefrologia 3
Pneumologia 3
Neurocirurgia 1
Neurofisiologia clínica 1
Neurologia 1
Obstetrícia-ginecologia 10
Oftalmologia 2
Oncologia mèdica 4
Otorinolaringologia 5
Pediatra 7
Psiquiatra 11
Radiodiagnòstic 7
Rehabilitació 5
Reumatologia 1
Traumatologia i cirurgia ortopèdica 10
Urologia 5

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 5076/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges d'alta a l'Hospital de Can Misses
el 2016.

Especialitzada ASEF Eivissa

FEA de guàrdies 2
Metge d’admissió i Doc. Clínica 2
Metge d’urgència hospitalària 31
Anàlisis clínics 5
Anatomia patològica 3
Anestèsia reanimació 14
Aparell digestiu 6
Cardiologia 5
Cirurgia cardiovascular 1
Cirurgia general i de l’aparell digestiu 10
Cirurgia maxil·lofacial 3
Dermatologia i Veneorologia 4
Endocrinologia i nutrició 2
Farmàcia hospitalària 7
Geriatria 1
Hematologia-hemoteràpia 3
Medicina intensiva 9
Medicina interna 10
Medicina treball 7
Microbiologia i parasitologia 4
Nefrologia 4
Pneumologia 4
Neurocirurgia 1
Neurofisiologia clínica 1

Neurologia 2
Obstetrícia-ginecologia 11
Oftalmologia 3
Oncologia mèdica 4
Otorinolaringologia 5
Pediatria 7
Psiquiatria 11
Radiodiagnòstic 5
Rehabilitació 5
Reumatologia 2
Traumatologia i cirurgia ortopèdica 12
Urologia 5

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5077/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges d'alta a l'Hospital de Can Misses
el 2017.

Atenció hospitalària ASEF Eivissa

FEA de guàrdies 1
Metge/essa d’admissió i Doc. Clínica 1
Metge/essa d’urgència hospitalària 27
Anàlisis clínics 5
Anatomia patològica 3
Anestèsia reanimació 13
Angiologia i cirurgia vascular 1
Aparell digestiu 6
Cardiologia 5
Cirurgia general  de l’aparell digestiu 10
Cirurgia maxil·lofacial 3
Dermatologia i Veneorologia 4
Endocrinologia i nutrició 2
Farmàcia hospitalària 7
Geriatria 1
Hematologia-hemoteràpia 3
Medicina física i rehabilitació 5
Medicina intensiva 9
Medicina interna 10
Medicina treball 6
Metge d’urgència hospitalària 1
Microbiologia i parasitologia 3
Nefrologia 4
Pneumologia 4
Neurofisiologia clínica 1
Neurologia 4
Obstetrícia-ginecologia 11
Oftalmologia 3
Oncologia mèdica 4
Otorinolaringologia 5
Pediatria 7
Psiquiatria 12
Radiodiagnòstic 5
Reumatologia 3
Traumatologia i cirurgia ortopèdica 12
Urologia 5

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-143.pdf#page=90
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-143.pdf#page=90


9002 BOPIB núm. 158 -  28 de setembre de 2018

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5078/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges d'alta a l'Hospital de Son
Espases el 2015.

Especialitzada HUSE 90
Anàlisis clínics 20
Anatomia patològica 15
Anestèsia reanimació 62
Angiologia i cirurgia vascular 12
Aparell digestiu 18
Cardiologia 31
Cirurgia cardiovascular   6
Cirurgia general  de l’aparell digestiu 35
Cirurgia maxil·lofacial 13
Cirurgia pediàtrica 10
Cirurgia plàstica i reparadora   7
Cirurgia toràcica   4
Dermatologia i Veneorologia   9
Dermatologia, medicoquirúrgica, veneorologia   4
Endocrinòloga i nutrició 12
Farmàcia hospitalària 23
Farmacologia clínica   2
Geriatria   1
Hematologia-hemoteràpia 20
Immunologia 10
Medicina intensiva 33
Medicina interna 46
Medicina nuclear   9
Medicina preventiva i salut pública   4
Medicina treball   4
Microbiologia i parasitologia 16
Nefrologia 16
Pneumologia 19
Neurocirurgia 13
Neurologia 28
Obstetrícia-ginecologia 39
Oftalmologia 34
Oncologia mèdica 20
Oncologia radioteràpica 11
Otorinolaringologia 21
Pediatria 91
Psicologia clínica   3
Psiquiatria 52
Radiodiagnòstic 47
Radiofarmàcia   4
Radiofísica hospitalària   7
Rehabilitació     9
Reumatologia   3
Traumatologia i cirurgia ortopèdica 48
Urologia 23

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 5079/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges d'alta a l'Hospital de Son
Espases el 2016.

Especialitzada HUSE
Coordinador/a admissió i doc. clínica   1
FEA-Cap de servei d’Admissió i doc.   1
FEA de guàrdies   6
M. Urgència hospit. Cap Servei Urg.   1
M. Urgència hospit. Cap Secció Urg.   3
Metge/essa d’Admissió i doc. Clínica   7
Metge/essa d’urgència hospitalària 50
Psicòleg/a clínic/a 21
Anàlisis clíniques 22
Anatomia patològica 14
Anestèsia reanimació 63
Angiologia i cirurgia vascular 13
Aparell digestiu 18
Cardiologia 33
Cirurgia cardiovascular   6
Cirurgia general i de l’aparell digestiu 36
Cirurgia maxil·lofacial 14
Cirurgia pediàtrica 10
Cirurgia plàstica i reparadora   7
Cirurgia toràcica   4
Dermatologia i Veneorologia   8
Dermatologia, medicoquirúrgica,
Veneorologia   4
Endocrinologia i nutrició 12
Farmàcia hospitalària 24
Farmacologia clínica   2
Geriatria   1
Hematologia-hemoteràpia 20
Immunologia 11
Medicina intensiva 33
Medicina interna 47
Medicina nuclear 10
Medicina preventiva i salut pública   4
Medicina treball   3
Microbiologia i parasitologia 16
Nefrologia 18
Neurologia 19
Neurocirurgia 12
Neurologia 30
Obstetrícia-ginecologia 37
Oftalmologia 33
Oncologia mèdica 19
Oncologia radioteràpica 10
Otorinolaringologia 21
Pediatria 89
Psicologia clínica   4
Psiquiatria 54
Radiodiagnòstics 47
Radiofarmàcia   3
Radiofísica hospitalària   8
Rehabilitació   10
Reumatologia    3
Traumatologia i cirurgia ortopèdica  44
Urologia  23
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Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 5080/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges d'alta a l'Hospital de Son
Espases el 2017.

Coordinador/a admissió i doc. clínica   1
FEA-Cap de servei d’Admissió i doc.   1
FEA de guàrdies   5
Metge/essa d’Admissió i doc. Clínica   6
M. Urgència hospit. Cap Secció Urg.   3
M. Urgència hospit. Cap Servei Urg.   1
Metge/essa d’urgència hospitalària 49
Psicòleg/a clínic/a 22
Metge/essa d’urgència hospitalària   1
Anàlisis clíniques 22
Anatomia patològica 14
Anestèsia reanimació 65
Angiologia i cirurgia vascular 13
Aparell digestiu 18
Cardiologia 32
Cirurgia general i de l’aparell digestiu 10
Cirurgia maxil·lofacial   5
Cirurgia cardiovascular   7
Cirurgia general i de l’aparell digestiu 25
Cirurgia maxil·lofacial   8
Cirurgia pediàtrica   9
Cirurgia plàstica i reparadora   7
Cirurgia toràcica   4
Dermatologia i Veneorologia   9
Dermatologia, medicoquirúrgica,
Veneorologia   4
Endocrinologia i nutrició 12
Farmàcia hospitalària 25
Farmacologia clínica   2
Geriatria   1
Hematologia-hemoteràpia 21
Immunologia 11
Medicina física i rehabilitació 10
Medicina intensiva 33
Medicina interna 49
Medicina nuclear 11
Medicina preventiva i salut pública   4
Medicina treball   3
Microbiologia i parasitologia 18
Nefrologia 17
Pneumologia 20
Neurocirurgia 13
Neurologia 30
Obstetrícia-ginecologia 37
Oftalmologia 32
Oncologia mèdica 20
Oncologia radioteràpica 12
Otorinolaringologia 22
Pediatria 93
Psicologia clínica   4
Psiquiatria 54
Radiodiagnòstics 49

Radiofarmàcia   4
Radiofísica hospitalària   8
Reumatologia   3
Traumatologia i cirurgia ortopèdica  43
Urologia  23

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 5081/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges d'alta a l'Hospital Mateu Orfila
el 2015.

Especialitzada AS Menorca 15
Anàlisis clíniques   2
Anatomia patològica   3
Anestèsia reanimació 12
Aparell digestiu   3
Bioquímica clínica   1
Cardiologia   3
Cirurgia general i de l’aparell digestiu   8
Cirurgia maxil·lofacial   1
Cirurgia plàstica i reparadora   1
Dermatologia i Veneorologia   2
Endocrinologia i nutrició   2
Farmàcia hospitalària   3
Hematologia-hemoteràpia   3
Medicina intensiva   6
Medicina interna   8
Medicina treball   1
Microbiologia i parasitologia   2
Nefrologia   3
Pneumologia   2
Neurofisiologia clínica   1
Neurologia   3
Obstetrícia-ginecologia   9
Oftalmologia   6
Oncologia mèdica   3
Otorinolaringologia   3
Pediatria   7
Psiquiatria   9
Radiodiagnòstics   4
Rehabilitació     4
Reumatologia   2
Traumatologia i cirurgia ortopèdica   9
Urologia   4

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 5082/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges d'alta a l'Hospital Mateu Orfila
el 2016.
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FEA de guàrdies   4
Med. Urgència hosp. Cap servei urg.   1
Metge/essa d’admissió i doc. Clínica   2
Metge/essa d’urgència hospitalària 10
Psicòleg/a clínic/a   2
Anàlisis clíniques   2
Anatomia patològica   4
Anestèsia reanimació 12
Aparell digestiu   4
Bioquímica clínica   1
Cardiologia   2
Cirurgia general i de l’aparell digestiu   8
Cirurgia maxil·lofacial   1
Cirurgia plàstica i reparadora   1
Dermatologia i Veneorologia   2
Endocrinologia i nutrició   2
Farmàcia hospitalària   4
Hematologia-hemoteràpia   3
Medicina intensiva   6
Medicina interna   8
Medicina treball   1
Microbiologia i parasitologia   2
Nefrologia   3
Pneumologia   2
Neurofisiologia clínica   2
Neurologia   4
Obstetrícia-ginecologia   8
Oftalmologia   7
Oncologia mèdica   3
Otorinolaringologia   3
Pediatria   6
Psiquiatria   8
Radiodiagnòstics   6
Rehabilitació     5
Reumatologia   2
Traumatologia i cirurgia ortopèdica   8
Urologia   4

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 5083/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges d'alta a l'Hospital Mateu Orfila
el 2017.

FEA de guàrdies   4
Metge/essa d’admissió i doc. Clínica   2
Metge/essa urg. Hosp. Cap de servei   1
Metge/essa d’urgència hospitalària 10
Psicòleg/a clínic/a   2
Anàlisis clíniques   2
Anatomia patològica   3
Anestèsia reanimació 12
Aparell digestiu   3
Bioquímica clínica   1
Cardiologia   1
Cirurgia general i de l’aparell digestiu   8
Cirurgia maxil·lofacial   1
Cirurgia plàstica i reparadora   1

Dermatologia i Veneorologia   2
Endocrinologia i nutrició   2
Farmàcia hospitalària   3
Hematologia-hemoteràpia   3
Medicina física i rehabilitació   4
Medicina intensiva   6
Medicina interna   9
Medicina treball   1
Metge d’urgència hospitalària   1
Microbiologia i parasitologia   2
Nefrologia   3
Pneumologia   2
Neurofisiologia clínica   2
Neurologia   4
Obstetrícia-ginecologia   8
Oftalmologia   7
Oncologia mèdica   4
Otorinolaringologia   4
Pediatria   6
Psiquiatria   8
Radiodiagnòstics   6
Reumatologia   2
Traumatologia i cirurgia ortopèdica   9
Urologia   4

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 5284/18, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a heliport de l'Hospital Mateu
Orfila.

L’heliport de l’Hospital Mateu Orfila no disposa
d’autorització d’activitats aèries. El seu ús és d’heliport
eventual, amb un nombre d’operacions molt inferior al llindar
de 15 aterratges/enlairaments al mes i/o 40
aterratges/enlairaments a l’any, que obligarien a la legalització
com heliport permanent.

Palma, 10 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 5362/18, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a horari de l'oficina de
l'IBAVI a Eivissa.

L’horari d’atenció presencial al públic de l’oficina de
l’IBAVI a Eivissa és de 9.30 a 14.00 hores de dimarts a
divendres.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 5363/18, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a horari de l'oficina de
l'IBAVI a Menorca.

L’horari d’atenció presencial al públic de l’oficina de
l’IBAVI a Maó és de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a dijous.

L’horari d’atenció presencial al públic de l’oficina de
l’IBAVI a Ciutadella és de 10.00 a 14.00 hores els dimecres.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 5370/18, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions realitzades en relació amb la
situació del laboratori de l'HUSE.

S’ha confirmat amb el cap de servei que en aquest
laboratori no s’ha introduït cap nova substància o reactiu ni
s’ha modificat cap procediment de treball recentment que pugui
ocasionar aquestes alteracions. S’ha verificat el normal
funcionament dels sistemes de climatització, sense detectar la
presència de brutícia ni olors estranyes. S’ha revisat les reixetes
d’impulsió i extracció d’aire especialment els falsos sostres,
sense detectar-se la presència de brutícies o olors estranyes.
S’han revisat la xarxa d’evacuació d’aigua, preinstal·lació de
xarxa separativa  i preinstal·lació de buit i aire corresponent a
gasos medicinals sense detectar-se olors estranyes. S’ha
realitzat el segellat preventiu de les conduccions i de la
preinstal·lació de buit i gasos medicinals. Ja s’havia requerit
prèviament una intervenció per l’aparició de males olors en el
laboratori de microbiologia. L’estudi tècnic de climatització i
xarxa sanitària va mostrar en aquell moment el normal
funcionament dels equips, i un complex estudi realitzat per una
empesa externa va certificar l’absència de comunicació dels
sistemes propis d’aquest laboratori de climatització i xarxa
sanitària amb altres àrees de l’Hospital. En aquell moment la
col·locació d’uns filtres de carboni va resoldre el problema, no
tornant-se a presentar males olors.

Com a accions complementàries, una empresa externa
encarregada de la certificació d’àrees crítiques de l’hospital, ha
realitzat un estudi complementari de la qualitat de l’aire
d’aquest laboratori, i a l’espera dels resultats definitius, la
informació preliminar a la qual hem tingut accés, ens confirma
que la qualitat d’aire d’aquesta àrea és òptima.

Així mateix, s’ha sol·licitat col·laboració al departament
científic tècnic de la Universitat de les Illes Balears, per
realitzar una anàlisi més detallada de mostres ambientals preses
en aquest laboratori per descartar la presència d’altres
substàncies que poguessin ser responsables d’aquestes olors i
símptomes irritatius, més enllà de causes ambientals
multifactorials habituals com a pols i fibres que poden causar
símptomes irritatius.

En conclusió, fins al moment no hi ha evidència d’un
minvament en la qualitat de l’aire d’aquesta àrea, no s’ha trobat
cap disfunció en els sistemes de climatització i xarxa
d’evacuació d’aigua del laboratori de microbiologia que pugui
originar males olors o símptomes irritatius, ni aquests
corresponen a un canvi en la pràctica habitual del laboratori.

Palma, 10 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 5444/18 i  RGE núm.
6383/18, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a mosques a un
quiròfan de l'Hospital de Can Misses.

Les causes inicials apunten a defectes estructurals de
l’edifici, concretament de la zona dels quiròfans sobre les quals
s’ha actuat de manera intensa per resoldre el problema. Tot i
així, no es descarten altres causes i per aquest motiu el Servei
de Salut ha contractat l’empresa pública Tragsa per fer una
auditoria de tot l’hospital Can Misses.

Palma, 10 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 5476/18 a 5542/18,
presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a subvencions o ajudes
atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes
durant el 2015.

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

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 5543/18 a 5609/18,
presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a subvencions o ajudes
atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes
durant el 2016.

En el 2016, Serveis de Millora Agrària i Pesquera
(SEMILLA) ha efectuat la despesa efectiva en benefici de
productors agraris de tots els municipis de les següent:

- Campanya de distribució d’alfals: 661.871,36€
- Campanya de distribució de llavors de cereals: 407.245,27€
- Campanya de distribució de llavors farratgeres:
284,263,26€

Quant al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA), us tramet la informació que demanau en
un document a part.
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Palma, 23 de juliol de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 5610/18 a 5676/18,
presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a subvencions o ajudes
atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes
durant el 2017.

En el 2017, Serveis de Millora Agrària i Pesquera
(SEMILLA) ha efectuat la despesa efectiva en benefici de
productors agraris dels municipis de Campos, Felanitx, Ses
Salines, Llucmajor, de: Campanya de distribució d’alfals:
311.277,53€

En el 2017, Serveis de Millora Agrària i Pesquera
(SEMILLA) ha efectuat la despesa efectiva en benefici de
productors agraris de tots els municipis de les illes, següent:
- Campanya de distribució de llavors de cereals: 407.995,78€
- Campanya de distribució de llavors farratgeres: 515,50€

Quant al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA), us tramet la informació que demanau en
un document a part.

Palma, 23 de juliol de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 5677/18 a 5743/18,
presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a subvencions o ajudes
atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes des de
l'1 de gener al 31 de maig de 2018.

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

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 5770/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a torrent de Son
Roig.

A la base de dades del Servei de Construcció es troben
quatre peticions d’actuació pendents d’executar al torrent de
Son Valls al seu pas per la finca de Son Roig (tram entre les
carreteres MA-5111 (Felanitx-Vilafranca) i MA-5101
(Porreres-Vilafranca).

Petició: Neteja i reconstrucció de murs al torrent de Son Valls,
polígon 5, parcel·les 196-197.
Terme Municipal: Porreres
Prioritat d’Actuació: Mitja

Petició: Neteja del torrent de Son Valls i els seus afluents.
Terme Municipal: Felanitx
Prioritat d’Actuació: Mitja

Petició: Neteja i condicionament del torrent de Ses Valls, tram
Son Calderó-Son Valls, polígon núm. 8, parcel·les 29-31.
Terme Municipal: Felanitx
Prioritat d’Actuació: Alta

Petició: Reconstrucció de murs al torrent de Son Valls, polígon
7, parcel·la 80.
Terme Municipal: Felanitx
Prioritat d’Actuació: Mitja

Actualment, s’està treballant dins del contracte de serveis
“Neteja, adequació i millora de diversos trams de lleres de les
Illes Balears” al terme municipal de Porreres. Es continuarà
amb les actuacions seguint l’ordre de prioritat establert.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5793/18, presentada per la
diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsió d'execució de la seu de
l'Orquestra Simfònica.

La previsió de l’execució passa per, amb estricta subjecció
a la legalitat, tramitar tots els procediments de despesa i de
contractació. Dit això de manera informativa es treballa amb
una previsió d’execució d’entre 22-24 mesos des del
començament de les obres, previ atorgament de la llicència i
tramitació de l’expedient de contractació.

Palma, 3 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 5820/18 a 5824/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat
en Sanitat, en Educació i en Serveis Socials el mes de maig;
i import de les operacions del pendent de pagament
computat a efectes del càlcul del període de pagament de
maig de 2018.

Total pendent de pagament a 31/05/2018 (deute comercial)

Àmbit Import de les operacions 
(milers d’euros)

Sanitat 88.954,81
Educació      589,55
Serveis Socials      762,94
Resta   8.837,54

L’import sol·licitat és 2.799,18 milers d’euros.
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Palma, 25 de juny de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 5914/18 a 5916/18,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a servei
d'ambulància a Sant Joan de Labritja (1 a 3).

La Gerència del 061 té el compromís de cobrir amb una
ambulància al terme municipal de Sant Joan de Labritja els 4
mesos de l’època estival.

La data d’inici i de final d’aquesta activitat és competència
de la Gerència sempre que es cobreixi el període estival; aquest
any s’ha decidit que iniciés el servei el 9 de juny i acabi el 15
d’octubre (5 setmanes); per tant considerem que la cobertura de
l’estiu (21 de juny a 22 de setembre) queda totalment garantida.

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 5917/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a allotjament del personal del 061 Eivissa.

La Gerència del 061 no ha rebut cap petició de personal
d’aquesta  gerència sol·licitant pernoctar a la residència de Can
Misses.

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5918/18, presentada per la
diputada maría Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a allotjament del personal del 061 Eivissa
(2).

Al 061 no existeix el concepte de guàrdia, el torn que fa és
el propi de la seva feina.

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 5919/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a requisit de les bases per contractar més
personal de GSAIB.

Els requisits dels candidats, segons oferta d’ocupació
pública, són els següents:

Tècnic d’emergències sanitàries:
• Categoria professional: 00 – Tècnics i sense categoria
laboral determinada
• Ocupació sol·licitada: Tècnic d’emergències sanitàries
• Nivell acadèmic: FP2
• Titulació acadèmica: Tècnic d’emergències sanitàries
• Permís de conduir: C, C1
• Altres requisits: es requereix el certificat A2 de català

Telefonista
• Categoria professional: 00 – Tècnics i sense categoria
laboral determinada
• Ocupació sol·licitada: Telefonista
• Nivell acadèmic: ESO/Graduat escolar
• Experiència d’ocupació (mesos): 12
• Coneixement d’informàtica: Microsoft Office i
programa SENECA
• Altres requisits: es requereix el certificat A2 de català

Palma, 10 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 6245/18, presentada per la
diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a gestions per tal de conèixer els motius
de les darreres incidències del transport aeri de Menorca.

Des que es va tenir coneixement de les diferents incidències
produïdes a l’aeroport de Menorca, des de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat es va contactar immediatament
amb responsables de les companyies, aeroport, Centre de
Control i Direcció General d’Aviació Civil.

Concretament, pel que fa a la situació generada a l’aeroport
de Menorca els dies 2 i 3 de juny pels endarreriments produïts
als vols interilles, es va contactar, dia 5/06/10 amb Antonio de
Nó Vázquez, cap de Comunicació de la companyia Air
Nostrum, qui ens va informar que els fets produïts es devien a
una contingència puntual a l’avió regular i a l’avió de reserva
(es va resoldre amb un avió addicional). 

A més, ens varen indicar que a aquesta situació es va afegir
els problemes al centre de control i situació climatològica.

Per altra banda ens varen comunicar que degut a
l’increment d’ocupació, Air Nostrum havia incrementat el
nombre de seients un 18%. Per això es va contractar amb dues
companyies aèries (Canaryfly i DOT LT (fins dia 22 de juny)
(filial de DAF) per millorar la seva operativa; així mateix es va
disposar personal per atendre als usuaris en castellà.

Per altre costat, es va parlar amb Ana Fernández, cap de
Comunicació de Vueling, qui va fer referència a la greu
problemàtica que s’allarga des del dia 22 de març deguda a les
vagues als centres de control de Marsella i Itàlia. Vueling s’ha
vist obligat a incrementar les cancel·lacions i ha vist reduït el
seu nivell de puntualitat.
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Es va contactar el mateix dia 5 de juny amb el director
d’Aviació Civil, Raúl Medina i amb els directors dels aeroports
de Menorca, Eva Valenzuela; Eivissa, Marta Torres i Palma,
José Antonio Álvarez, amb els que es va analitzar la situació
dels diferents aeroports, confirmant les causes dels
endarreriments: mal temps, vaga al centre de control de
Marsella i puntualment l’avaria soferta als avions d’Air
Nostrum.

També en vàrem comunicar amb Antoni Abrines, president
d’Aviba, qui va mostrar la preocupació del sector degut a les
cancel·lacions i endarreriments; amb Isaac Olives, director
insular de Promoció Turística del Consell de Menorca, per tal
de coordinar les gestions d’ambdues administracions; i amb el
director del Centre de Control de Balears, Antonio Planells, qui
ens va indicar que la causa principal dels endarreriments no era
altre que la vaga del centre de control de Marsella i la manca
d’una regulació europea del dret de vaga.

El dia 10 de maig, el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, Marc Pons, es va reunir amb el president d’AVIBA
per analitzar la situació i dia 23 de maig amb la directora de
Comunicació de Vueling, amb la que s’han mantingut contactes
continus.

El dia 13 de juny es va fer una reunió monogràfica per
tractar la situació als aeroports de la Comunitat, a la que varen
participar representants de Vueling (Relacions Institucionals i
operacions amb terra), el director de l’Aeroport de Palma, la
directora d’operacions de l’Aeroport de Palma, la directora de
l’Aeroport de Menorca, la consellera insular de Turisme del
Consell Insular de Menorca, la directora insular de Turisme del
Consell de Mallorca, el director general de Ports i Aeroports
del Govern, el cap de servei de Transport Aeri (Govern), el
director del Centre de Control de Palma (ENAIRE) i
representant d’AVIBA (agències de viatges), per tal de
conèixer les causes dels retards i cancel·lacions. En la reunió
es va concloure que les causes han estat fonamentalment
meteorològiques i els problemes generats per les vagues de
controladors a Europa, fonamentalment, França.

A la mateixa reunió es va acordar mantenir una reunió
tècnica que es va celebrar dia 18 de juny per adoptar mesures
per atenuar els efectes de les vagues, tant pel que respecta al
servei ofert als passatgers com al de millora de l’operativa
aèria.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 6246/18, presentada per la
diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures per evitar les darreres
incidències del transport aeri de Menorca.

1. La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat no pot
prendre mesures atès que el problema esdevé d’una vaga d’un
altre país comunitari i en una matèria de la qual no és
competent, com és la navegació i el control aeri.

2. Ateses les seves competències, les companyies no responen
davant les autoritats del Govern de les Illes Balears, sinó
davant les del Govern de l’Estat. 

3. No obstant això, des de la Conselleria de Territori, Energia
i Mobilitat s’han realitzat diverses reunions amb les entitats
afectades per prendre mesures conjuntes per tal d’atenuar les
futures incidències en el transport aeri de Menorca.

En aquest sentit s’ha dut a terme diferents reunions i
converses telefòniques de les que cal destacar la reunió
monogràfica celebrada dia 13 de juny per tractar la situació als
aeroports de la comunitat a la que varen participar
representants Vueling (Relacions Institucionals i operacions
amb terra); el director de l’Aeroport de Palma, la directora
d’operacions de l’Aeroport de palma, la directora de l’Aeroport
de Menorca, la consellera insular de Turisme del Consell
Insular de Menorca, la directora insular de Turisme del Consell
de Mallorca, el director general de Ports i Aeroports del
Govern, el cap de servei de Transport Aeri (Govern), el
director del Centre de Control de Palma (ENAIRE) i
representant d’AVIBA (agències de viatges), per tal de
conèixer les causes dels retards i cancel·lacions.

En la reunió es va concloure que les causes han estat
fonamentalment meteorològiques i pels problemes generats per
les vagues de controladors a Europa, fonamentalment, França.

A la mateixa reunió es va acordar mantenir una reunió
tècnica; que es va celebrar dia 18 de juny per adoptar mesures
per atenuar els efectes de les vagues, tant pel que respecta al
servei ofert als passatgers com al de millora de l’operativa
aèria.

Entre les mesures acordades cal destacar per part de la DG
de Ports i Aeroports contactar amb el DG d’Aviació Civil, Raúl
Medina, per reclamar la intervenció del Govern Central.

Per part de l’aeroport de Menorca, posar un pla de
contingències que permeti una millora de l’atenció i informació
als possibles passatgers afectats.

Per part del centre de control i Aena, una millor coordinació
per facilitar la correcta gestió de les operacions especialment
pel que fa a les que es desenvolupin al final de la jornada.

Pel que fa a la companyia Vueling, incrementar 14
tripulacions, disposar personal al aeroport de Menorca per
atendre els seus usuaris, allargar el temps de les rotacions de 30
a 40 minuts.

Per part de la companyia Air Nostrum, augmentar el
nombre d’avions per absorbir l’increment de passatgers.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 6290/18 a 6293/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
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Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a esportistes
a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016.

- Eivissa: un 34,52% dels ajuts concedits a esportistes han estat
per dones.
- Formentera: No hi ha hagut sol·licituds d’esportistes dones.
- Mallorca: un 43,01% dels ajuts concedits a esportistes han
estat per dones.
- Menorca: un 17,95% dels ajuts concedits a esportistes han
estat per dones.

Palma, 3 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm. 6294/18 a 6297/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a esportistes
a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017.

- Eivissa: un 37,87% dels ajuts concedits a esportistes han estat
per dones.
- Formentera: No hi ha hagut sol·licituds d’esportistes dones.
- Mallorca: un 35,10% dels ajuts concedits a esportistes han
estat per dones.
- Menorca: un 18,20% dels ajuts concedits a esportistes han
estat per dones.

Palma, 3 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 6298/18 a 6301/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a esportistes
a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018.

A dia d’avui encara no es disposa de les dades de 2018
donat que les convocatòries de les diferents línies d’ajudes
estan obertes o en tramitació.

Palma, 3 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AW)

A les Preguntes RGE núm. 6302/18 a 6305/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes a
Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016.

- Eivissa: no hi ha hagut ajuts concedits a dones.
- Formentera: No hi ha hagut ajuts concedits a dones.
- Mallorca: un 6,56% dels ajuts concedits han estat per dones.
- Menorca: un 1,01% dels ajuts concedits han estat per dones.

Palma, 6 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 6306/18 a 6309/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes a
Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017.

En el cas dels grups musicals s’ha utilitzat el criteri que la
presència de les dones fos significativa:

- Eivissa: un 0,77% dels ajuts concedits han estat per dones.
- Formentera: no hi ha hagut ajuts concedits a dones.
- Mallorca: un 7,3% dels ajuts concedits han estat per dones.
- Menorca: no hi ha ajuts concedits per dones.

Palma, 6 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AY)

A les Preguntes RGE núm. 6310/18 a 6313/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes a
Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018.

A dia d’avui no es disposa de les dades de l’any 2018 donat
que les convocatòries de les diferents línies d’ajuts estan
obertes o en tramitació.

Palma, 6 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 6314/18 a 6317/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a escriptors
i escriptores a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el
2016.

- Eivissa: 40%
- Formentera: 100%
- Mallorca: 31,7%
- Menorca: 33,3%

Palma, 9 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 6318/18 a 6321/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a escriptors
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i escriptores a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el
2017.

- Eivissa: 25%
- Formentera: 100%
- Mallorca: 44,5%
- Menorca: 44,6%

Palma, 9 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BB)

A les Preguntes RGE núm. 6322/18 a 6325/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a escriptors
i escriptores a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el
2018.

- Eivissa: 25%
- Formentera: 70%
- Mallorca: 62%
- Menorca: 40%

Palma, 9 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 6326/18 a 6329/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes
plàstics a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016.

- Eivissa: 66,6%
- Formentera: 0
- Mallorca: 25,71%
- Menorca: 100%

Palma, 9 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BD)

A les Preguntes RGE núm. 6330/18 a 6333/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes
plàstics a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017.

- Eivissa: 100%
- Formentera: 0
- Mallorca: 44,8%
- Menorca: 70%

Palma, 9 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BE)

A les Preguntes RGE núm. 6334/18 a 6337/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes
plàstics a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018.

A dia d’avui no es disposa de les dades de l’any 2018 donat
que les convocatòries de les diferents línies d’ajudes estan
obertes o en tramitació.

Palma, 9 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BF)

A les Preguntes RGE núm. 6338/18 a 6341/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes
ballarins/es i companyies de dansa a Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca el 2016.

- Eivissa: 1 ajuda per projecció exterior.
- Formentera: no hi ha ajudes concedides.
- Mallorca: 25 ajudes per projecció exterior i 2 per fires,
festivals i formació.
- Menorca: 2 ajudes per projecció exterior.

Palma, 6 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BG)

A les Preguntes RGE núm. 6342/18 a 6345/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes
ballarins/es i companyies de dansa a Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca el 2017.

- Eivissa: 2 ajudes per projecció exterior.
- Formentera: no hi ha ajudes concedides.
- Mallorca: 36 ajudes per projecció exterior i 3 per fires,
festivals i formació.
- Menorca: 3 ajudes per projecció exterior i 1 per fires,
festivals i formació.

Palma, 6 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BH)

A les Preguntes RGE núm. 6346/18 a 6349/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes
ballarins/es i companyies de dansa a Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca el 2018.

- Eivissa: no hi ha ajudes concedides.
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- Formentera: no hi ha ajudes concedides.
- Mallorca: 29 ajudes per projecció exterior.
- Menorca: 1 ajuda per projecció exterior.

Dades provisionals a dia d’avui, les convocatòries encara estan
obertes.

Palma, 6 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BI)

A les Preguntes RGE núm. 6350/18 a 6353/18,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts per
transport als esportistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i
Menorca.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha
augmentat durant aquesta legislatura 200.000€ (15,40%) la
línia de subvencions per a desplaçaments interilles que ha
passat de 1.300.000€ a 1.500.000€ anuals.

Hem de destacar que tots els clubs i esportistes que
sol·liciten aquesta ajuda cobreixen el 100% de la despesa del
desplaçament l’any 2017 s’han afegit a la línia d’ajudes els
desplaçaments entre Eivissa i Formentera i s’han ampliat les
categories incloses a la convocatòria.

Aquesta partida no distingeix per illes.

Palma, 3 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BJ)

A la Interpel·lació RGE núm. 6444/18, presentada per
la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a les polítiques en matèria
d'I+D+I.

Esperam que l’entrada del nou govern a l’Estat obri les
portes a un canvi de model en aquest sentit. De fet, tan aviat es
va constituir el nou govern, varem demanar una reunió amb el
nou ministre i, entre altres coses, li volem exposar el nostre
malestar i la nostra preocupació i trobar mesures per fer-hi
front.

Tanmateix, aquesta legislatura hem iniciat un camí dirigit
a facilitar el desenvolupament de polítiques científiques a les
Illes Balears tant a nivell públic com nivell privat, hem
incrementat el número de contractes pots doctorals i les beques
pre doctorals. Així mateix, s’ha publicat per primera vegada
una oferta de treball per incorporar investigadors a l’IDISBA
amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) i Fons
Social Europeus (FSE).

Al llarg d’aquest exercici, també amb fons de l’Impost de
Turisme Sostenible publicarem una convocatòria de projectes
propis de recerca i estem treballant de valent per aprovar des de

la Conselleria de Salut un decret de personal investigador i des
de la Conselleria d’Innovació i Recerca per tal de desenvolupar
la Llei de la Ciència i la creació de l’IRIB, la Institució de
Recerca de les Illes Balears destinada a reclutar, repatriar i
retenir talent a les Illes Balears.

Palma, 23 de juliol de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 6501/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inspectors
d'instal·lacions juvenils.

Les instal·lacions juvenils es regulen al Capítol VI del Títol
IV de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut;
i al Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els
principis generals en matèria d’instal·lacions juvenils radicades
a l’àmbit territorial de les Illes Balears. Aquesta darrera
normativa va entrar plenament en vigor el juny de 2016, cinc
anys després d’haver-se publicat.

Els consells de Menorca, d’Eivissa i Formentera tenen
transferida la competència en matèria de tramitació dels
expedients d’instal·lacions juvenils, mentre que el Govern de
les Illes Balears, a través de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports gestiona la corresponent a Mallorca,
d’acord amb la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de
competències als Consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera
en matèria de joventut i lleure.

El Servei de Joventut, adscrit a la Direcció General
d’Esports i Joventut, té actualment una persona assignada a la
inspecció de les instal·lacions juvenils de Mallorca. A més,
personal de l’Ibjove també realitza tasques de seguiment
d’aquestes instal·lacions, d’acord amb allò previst a l’article 79
de la Llei 10/2006.

Palma, 6 de juliol de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 6606/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a posada en servei del TAC de l'Hospital de
Formentera.

Només no s’han incomplert els terminis, sinó que s’han
avançat i ja s’està atenent pacients.

Palma, 10 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 6607/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a servei de muntatge, manteniment i gestió dels
camps de boies ecològiques als espais protegits de
Formentera.

El dia 12 de juny de 2018 el servei d’instal·lació i gestió
dels camps de boies estava retardat perquè encara que el
contracte “Gestió dels camps de fondeig regulats de la Xarxa
Natura 2000 de les Illes Balears” ja estava adjudicat, atès que
es tracta d’un expedient de regularització harmonitzat, estava
en fase d’espera de 15 dies hàbils per interposició de recurs
especial, i estava pendent de la seva formalització.

La  causa del retard va ser l’autorització que havia de
concedir Demarcació de Costes en Illes Balears.

El contracte es va formalitzar el dia 18 de juny de 2018 i tot
seguit es varen començar a instal·lar els camps de boies del
Caló de S’Oli i el Racó de S’Alga a l’illa d’Espalmador. Aquest
contracte té una durada de 4 anys, prorrogables 2 més.

Palma, 23 de juliol de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 6608/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a camps de boies ecològiques a Formentera.

Per fer front a la vigilància del fondeig a les zones del Caló
de S’Oli i el Racó de S’Alga a l’illa d’Espalmador mentre que
no han estat en servei els camps de fondeig regulats s’ha duit a
terme la vigilància des de l’IBANAT.

Aquest estiu tenim a la zona de Formentera 5 embarcacions
de vigilància de posidònia que realitzen el seu servei per evitar
el mal a les praderies de posidònia, especialment, al Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera i als LIC
ES5210110 – Àrea Marina de Platja de Tramuntana i
ES5310109 – Àrea Marina de Cala Saona a més d’una
embarcació del mateix parc natural. S’ha indicat als vigilants
que vigilin aquestes zones de fondeig regulat del Caló de S’Oli
i el Racó de S’Alga a l’illa d’Espalmador perquè no es permeti
l’ancoratge sobre posidònia.

A l’hora d’elaborar aquesta contestació cal esmentar que els
camps de boies estan actius i tenen la seva pròpia vigilància.

Palma, 23 de juliol de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 6611/18, presentada per la
diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a concessió de Can Misses.

El responsable de seguiment de l’explotació del contracte
de concessió d’obres públiques per a la construcció,
conservació i explotació del nou Complex Assistencial de Can
Misses i un centre de salut vinculat al mateix, és personal
estatutari fix de la categoria grup tècnic de la funció
administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears, en virtut
de la resolució del director general del Servei de Salut de les
Illes Balears de 13 de gener de 2012 (BOIB núm. 10, de 21 de
gener de 2012). No té cap tipus de vincle amb la Societat
Concessionària Gran Hospital Can Misses.

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 6617/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a accés a les portes d'embarcament diferenciat per
a residents a l'aeroport d'Eivissa.

La Direcció General de Ports i Aeroports ha mantingut
diverses converses amb la directora de l’Aeroport d’Eivissa per
parlar entre altres temes sobre la necessitat de recuperar un
accés diferenciat i àgil per les connexions dels vols entre les
Illes, com el que es va implantar l’any 2017 a l’aeroport
d’Eivissa després de les peticions fetes pel conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons.

Per altra banda, en data 06/06/2018 aquesta conselleria va
traslladar una carta formal a la directora de l’aeroport d’Eivissa
per tal que es redueixin les esperes als controls, especialment,
en el cas de passatgers amb mobilitat reduïda i residents.

Des resultes d’aquests contactes actualment ja funcionen 11
filtres de control d’accés, 5 més que a principi de temporada,
i està previst que abans de mitjans de juliol la posada en
funcionament de diversos sistemes automatitzats de lectures de
targetes d’embarcament, que permetran un accés directe i àgil
als filtres per les connexions entre les Illes.

Palma, 2 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 6785/18, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a situació de la creació de l'escola de
Seguretat Pública.

Informar-vos que el desenvolupament d’aquesta qüestió està
previst en el projecte del Reglament marc de les policies locals
de les Illes Balears al llarg de tot l’articulat i, en particular, en
la disposició addicional segona.

Palma, 2 d’agost de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 6786/18, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a situació de la creació de
l'Observatori de Seguretat.

Informar-vos que el desenvolupament d’aquesta qüestió està
previst en el projecte del Reglament marc de les policies locals
de les Illes Balears en el seu Títol IV, capítol III, article 21 i
següents.

Palma, 1 d’agost de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 6787/18, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a situació de la creació de la
Comissió d'ètica i transparència en l'activitat policial.

Informar-vos que el desenvolupament d’aquesta qüestió està
previst en el projecte del Reglament marc de les policies locals
de les Illes Balears en el seu Títol IV, capítol III, article 21 i
següents.

Palma, 1 d’agost de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 6788/18, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a situació del desenvolupament de
l'article 59 de la Llei de coordinació de les policies locals.

Informar-vos que el desenvolupament d’aquesta qüestió està
previst en el projecte del Reglament marc de les policies locals
de les Illes Balears en el seu Títol IV, capítol II, article 17.

Palma, 1 d’agost de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 6993/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a Son Rapinya.

Cada persona refugiada pot estat allotjada de 6 a 9 a una
primera fase, al final de la qual es passa a una segona fase
d’integració comunitària.

El protocol i la durada de les fases, poden visualitzar-se al
següent document: “Sistema de acogida e integración para
solicitantes y beneficiarios de protección internacional” –
“Apartado c.1.2 – Duración de las Fases”.

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Subvenciones/AreaIntegr
acion/proteccion internacional/manuales comunes
gestion/documentos/Manual de Gestion Sistema acogida.pdf

Palma, 24 de juliol de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 6994/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a Son Rapinya, 2.

Aplicam el protocol de primera fase, relativa a l’acollida de
persones refugiades. Aquest protocol aconsella que les
persones estiguin plegades.

Palma, 24 de juliol de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
BW)

A les Preguntes RGE núm. 7092/18 a 7095/18,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a obertura dels
quiròfans de l'Hospital Can Misses (1 a 4).

El passat dia 6 de juny es va detectar la presència d’insectes
a l’àrea quirúrgica, en zona de preanestèsia, passadissos i
interior dels quiròfans de l’Hospital Can Misses. Després
d’avaluar la situació i seguint les recomanacions tant del comitè
d’infeccioses com del comitè quirúrgic, l’equip directiu de
l’àrea de salut decideix interrompre l’activitat quirúrgica i
iniciar totes les accions necessàries per solucionar aquesta
situació.

La Conselleria de Salut anteposant sempre la seguretat dels
pacients, va aturar l’activitat ordinària fins que tots els resultats
del departament de microbiologia fossin negatius.

Un cop obtingudes les confirmacions favorables del servei
de microbiologia de l’hospital, l’equip directiu de l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera juntament amb la direcció del
Servei de Salut de la Conselleria de Salut, després que fos
garantit també el segellament de l’àrea quirúrgica per evitar que
es repetís aquest incident, es va autoritzar reprendre tota
l’activitat quirúrgica urgent i programada.

Arrel d’aquest nou incident, es va revisar tota la zona
quirúrgica, tant allà on se detectaren insectes com allà on no
n’hi havia.

Palma, 7 d’agost de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=57
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 10287/18. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de setembre de 2018, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política migratòria del Govern de
les Illes Balears, inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària
de dia 25 de setembre de 2018, per la pregunta RGE núm.
10315/18, relativa a política migratòria del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 26 de setembre de 2018
El vicepresident primer del Parlament

en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple RGE núm. 9935/18. 

Conformement amb l'article 165.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, la pregunta esmentada,
presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a article 2.7 de la Llei 5/2018, no
inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 2 d'octubre
d'enguany, queda decaiguda.

Palma, a 26 de setembre de 2018
El vicepresident primer del Parlament

en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-157.pdf#page=46
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-157.pdf#page=20
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	A les Preguntes RGE núm. 5543/18 a 5609/18, presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relatives a subvencions o ajudes atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes durant el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 5610/18 a 5676/18, presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relatives a subvencions o ajudes atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes durant el 2017.
	A les Preguntes RGE núm. 5677/18 a 5743/18, presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relatives a subvencions o ajudes atorgades als pagesos de tots els municipis de les Illes des de l'1 de gener al 31 de maig de 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 5770/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a torrent de Son Roig.
	A la Pregunta RGE núm. 5793/18, presentada per la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió d'execució de la seu de l'Orquestra Simfònica.
	A les Preguntes RGE núm. 5820/18 a 5824/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat en Sanitat, en Educació i en Serveis Socials el mes de maig; i import de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de maig de 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 5914/18 a 5916/18, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a servei d'ambulància a Sant Joan de Labritja (1 a 3).
	A la Pregunta RGE núm. 5917/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a allotjament del personal del 061 Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 5918/18, presentada per la diputada maría Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a allotjament del personal del 061 Eivissa (2).
	A la Pregunta RGE núm. 5919/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a requisit de les bases per contractar més personal de GSAIB.
	A la Pregunta RGE núm. 6245/18, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions per tal de conèixer els motius de les darreres incidències del transport aeri de Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 6246/18, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per evitar les darreres incidències del transport aeri de Menorca.
	A les Preguntes RGE núm. 6290/18 a 6293/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a esportistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 6294/18 a 6297/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a esportistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017.
	A les Preguntes RGE núm. 6298/18 a 6301/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a esportistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 6302/18 a 6305/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 6306/18 a 6309/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017.
	A les Preguntes RGE núm. 6310/18 a 6313/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 6314/18 a 6317/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a escriptors i escriptores a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 6318/18 a 6321/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a escriptors i escriptores a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017.
	A les Preguntes RGE núm. 6322/18 a 6325/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a escriptors i escriptores a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 6326/18 a 6329/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes plàstics a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 6330/18 a 6333/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes plàstics a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017.
	A les Preguntes RGE núm. 6334/18 a 6337/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes plàstics a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 6338/18 a 6341/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes ballarins/es i companyies de dansa a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 6342/18 a 6345/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes ballarins/es i companyies de dansa a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2017.
	A les Preguntes RGE núm. 6346/18 a 6349/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts a artistes ballarins/es i companyies de dansa a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca el 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 6350/18 a 6353/18, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ajuts per transport als esportistes a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca.
	A la Interpel·lació RGE núm. 6444/18, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a les polítiques en matèria d'I+D+I.
	A la Pregunta RGE núm. 6501/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inspectors d'instal·lacions juvenils.
	A la Pregunta RGE núm. 6606/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a posada en servei del TAC de l'Hospital de Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 6607/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei de muntatge, manteniment i gestió dels camps de boies ecològiques als espais protegits de Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 6608/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a camps de boies ecològiques a Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 6611/18, presentada per la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a concessió de Can Misses.
	A la Pregunta RGE núm. 6617/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés a les portes d'embarcament diferenciat per a residents a l'aeroport d'Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 6785/18, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació de la creació de l'escola de Seguretat Pública.
	A la Pregunta RGE núm. 6786/18, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació de la creació de l'Observatori de Seguretat.
	A la Pregunta RGE núm. 6787/18, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació de la creació de la Comissió d'ètica i transparència en l'activitat policial.
	A la Pregunta RGE núm. 6788/18, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació del desenvolupament de l'article 59 de la Llei de coordinació de les policies locals.
	A la Pregunta RGE núm. 6993/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a Son Rapinya.
	A la Pregunta RGE núm. 6994/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a Son Rapinya, 2.
	A les Preguntes RGE núm. 7092/18 a 7095/18, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a obertura dels quiròfans de l'Hospital Can Misses (1 a 4).
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