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L) A les Preguntes RGE núm. 7672/18 i 7671/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
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de formació lligada a certificats de professionalitat i especialitats formatives adreçats a persones en situació de vulnerabilitat respecte
del mercat de treball (programa d’itineraris integrals d’inserció).
9280
M) A les Preguntes RGE núm. 7674/18 a 7676/18, presentades pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
de les Illes Balears, relatives a centre de salut Pere Garau (1 a 3).
9280
N) A les Preguntes RGE núm. 7681/18 a 7684/18, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a inundació d'una sala de postoperatori de l'Hospital Can Misses (1 a 4).
9280
O) A les Preguntes RGE núm. 7688/18 a 7691/18, presentades pel diputat Miquel Gallardo i Esgleas, del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, relatives a metge del centre de salut de Mancor (1 a 4).
9281
P) A la Pregunta RGE núm. 8182/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Promoció d'energies renovables i eficiència energètica".
9281
Q) A la Pregunta RGE núm. 8196/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió d'aplicacions informàtiques 2017".
9281
R) A la Pregunta RGE núm. 8249/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Planificació i conservació als espais naturals protegits i als espais protegits Xarxa Natura 2000 de les Illes
Balears 2016-2019", 1.
9282
S) A la Pregunta RGE núm. 8250/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Planificació i conservació als espais naturals protegits i als espais protegits Xarxa Natura 2000 de les Illes
Balears 2016-2019", 2.
9282
T) A la Pregunta RGE núm. 8251/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Planificació i conservació als espais naturals protegits i als espais protegits Xarxa Natura 2000 de les Illes
Balears 2016-2019", 3.
9282
U) A la Pregunta RGE núm. 8252/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Planificació i conservació als espais naturals protegits i als espais protegits Xarxa Natura 2000 de les Illes
Balears 2016-2019", 4.
9282
V) A la Pregunta RGE núm. 8254/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió del Parc Natural de Mondragó", 1.
9282
W) A la Pregunta RGE núm. 8255/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió del Parc Natural de Mondragó", 2.
9282
X) A la Pregunta RGE núm. 8256/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió del Parc Natural de Mondragó", 3.
9282
Y) A la Pregunta RGE núm. 8257/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió del Parc Natural de Mondragó", 4.
9283
Z) A la Pregunta RGE núm. 8259/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió d'espais naturals", 1.
9283
AA) A la Pregunta RGE núm. 8260/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió d'espais naturals", 2.
9283
AB) A la Pregunta RGE núm. 8261/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió d'espais naturals", 3.
9283
AC) A la Pregunta RGE núm. 8262/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió d'espais naturals", 4.
9283
AD) A la Pregunta RGE núm. 8264/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió per a la conservació i seguiment de plans i projectes en els espais de rellevància ambiental de les
Illes Balears 2016-2019", 1.
9283
AE) A la Pregunta RGE núm. 8265/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió per a la conservació i seguiment de plans i projectes en els espais de rellevància ambiental de les
Illes Balears 2016-2019", 2.
9283
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AF) A la Pregunta RGE núm. 8266/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió per a la conservació i seguiment de plans i projectes en els espais de rellevància ambiental de les
Illes Balears 2016-2019", 3.
9284
AG) A la Pregunta RGE núm. 8267/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió per a la conservació i seguiment de plans i projectes en els espais de rellevància ambiental de les
Illes Balears 2016-2019", 4.
9284
AH) A les Preguntes RGE núm. 8293/18 a 8295/18, presentades per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a sancions a la concessionària de Can Misses, a l'import cobrat i a la data i el motiu de les sancions.9284
AI) A les Preguntes RGE núm. 8296/18 a 8298/18, presentades per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a sancions a la concessionària de Son Espases, a l'import cobrat i a la data i el motiu de les sancions.
9285
AJ) A la Pregunta RGE núm. 8349/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Pll control de qualitat de les aigües continentals de les Illes Balears i dels abocaments que les puguin
afectar. Qualitat de laboratori", 1.
9285
AK) A la Pregunta RGE núm. 8350/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Pll control de qualitat de les aigües continentals de les Illes Balears i dels abocaments que les puguin
afectar. Qualitat de laboratori", 2.
9285
AL) A la Pregunta RGE núm. 8351/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Pll control de qualitat de les aigües continentals de les Illes Balears i dels abocaments que les puguin
afectar. Qualitat de laboratori", 3.
9285
AM) A la Pregunta RGE núm. 8352/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Pll control de qualitat de les aigües continentals de les Illes Balears i dels abocaments que les puguin
afectar. Qualitat de laboratori", 4.
9285
AN) A la Pregunta RGE núm. 8369/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pagament de les "Guies didàctiques de patrimoni geològic de les Illes Balears, amb caracterització i proposta de senyalització
de llocs, miradors i itineraris d'interès geològic".
9285
AO) A la Pregunta RGE núm. 8370/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a implementació de les "Guies didàctiques de patrimoni geològic de les Illes Balears, amb caracterització i proposta de
senyalització de llocs, miradors i itineraris d'interès geològic", 1.
9286
AP) A la Pregunta RGE núm. 8371/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a implementació de les "Guies didàctiques de patrimoni geològic de les Illes Balears, amb caracterització i proposta de
senyalització de llocs, miradors i itineraris d'interès geològic", 2.
9286
AQ) A la Pregunta RGE núm. 8372/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a implementació de les "Guies didàctiques de patrimoni geològic de les Illes Balears, amb caracterització i proposta de
senyalització de llocs, miradors i itineraris d'interès geològic", 3.
9286
AR) A la Pregunta RGE núm. 8373/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a implementació de les "Guies didàctiques de patrimoni geològic de les Illes Balears, amb caracterització i proposta de
senyalització de llocs, miradors i itineraris d'interès geològic", 4.
9286
AS) A la Pregunta RGE núm. 8374/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a informació de "Promoció i gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes Balears" 2015, 1.1.
9286
AT) A la Pregunta RGE núm. 8375/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a informació de "Promoció i gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes Balears" 2016, 2.1.
9287
AU) A la Pregunta RGE núm. 8376/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a informació de "Promoció i gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes Balears" 2017, 3.1.
9287
AV) A les Preguntes RGE núm. 8402/18 a 8406/18, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a productivitat variable durant el 2018 en el servei d'Ibsalut (1 a 4) i a productivitat variable rebuda pels directius d'Ibsalut.
9288
AW) A la Pregunta RGE núm. 8423/18, presentada per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
anàlisis de l'aire del laboratori de Son Espases.
9288

BOPIB núm. 164 - 2 de novembre de 2018

9265

AX) A la Pregunta RGE núm. 8448/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a autor i adjudicatari del "Servei de recuperació i conservació d'aus marines a les Illes Balears".
9288
AY) A la Pregunta RGE núm. 8449/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a autor del "Servei d'actuacions de conservació urgents per a l'espinós".
9289
AZ) A la Pregunta RGE núm. 8450/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a autor del "Servei d'actuacions per al control de serps invasores a Mallorca".
9289
BA) A la Pregunta RGE núm. 8451/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a autor dels "Treballs de monitoratge macroalgues".
9289
BB) A la Pregunta RGE núm. 8452/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a autor del "Servei de censos visuals de peixos vulnerables de les reserves marines de les IB".
9289
BC) A la Pregunta RGE núm. 8453/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a autor del "Servei per a l'elaboració d'un pla de monitorització de la posidònia".
9289
BD) A la Pregunta RGE núm. 8455/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a autor del "Servei redacció d'un projecte de millora de la qualitat de les aigües entrants a l'Albufera pel seu quadrant nord-oest
a través de filtres verds".
9289
BE) A la Pregunta RGE núm. 8456/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a autor del "Servei per a l'estudi de les sargantanes de les reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell, illots de Ponent i PN de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera".
9289
BF) A la Pregunta RGE núm. 8467/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a autor del "Servei assessoria per avaluar l'execució del contracte de gestió dels camps de fondeig regulats en els LIC del
projecte Life Posidonia".
9290
BG) A la Pregunta RGE núm. 8482/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajuts
al lloguer social.
9290
BH) A la Pregunta RGE núm. 8483/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajuts
al lloguer social.
9290
BI) A la Pregunta RGE núm. 8484/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret
de transport marítim.
9290
BJ) A la Pregunta RGE núm. 8485/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inspeccions al transport marítim.
9290
BK) A la Pregunta RGE núm. 8486/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret
de regulació de les bonificacions en transport marítim per a persones residents.
9290
BL) A la Pregunta RGE núm. 8487/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
bonificacions en transport marítim per a vehicles de persones amb discapacitat.
9290
BM) A les Preguntes RGE núm. 8488/18 i 8489/18, presentades per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a llei d'accessibilitat i transport marítim.
9291
BN) A les Preguntes RGE núm. 8499, 8502, 8505, 8508, 8511, 8514, 8517, 8520, 8523, 8526, 8529, 8532, 8535, 8538, 8541, 8544,
8547, 8550, 8553, 8556, 8559, 8562, 8565, 8568, 8571, 8574, 8577, 8580, 8583, 8586, 8589, 8592, 8595, 8598, 8601, 8604, 8607, 8610,
8613, 8616, 8619, 8622, 8625, 8628, 8631, 8634, 8637, 8640, 8643, 8646 i 8649/18, presentades per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relatives a import total recaptat en aplicació de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d’hotels, hotels de ciutat, hotels apartaments d’una, dues, tres, quatre i cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe, quatre estrelles superior,
hotels apartaments d’una, dues i tres estrelles, d’una, dues i quatre claus i de tres i quatre claus superior, d’allotjaments no residencials
d’empreses turístiques i residencials, d’habitatges turístics de vacances, d’habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques
i habitatges objecte de comercialització turística, d’hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme interior, d’hostals,
hostals-residència, pensions, posades i cases d’hostes, campaments de turisme o càmpings, d’albergs i refugis, d’altres establiments o
habitatges de caràcter turístic a les illes de Formentera, Menorca, Mallorca i Eivissa de novembre de 2017 a gener de 2018.
9291
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BO) A la Pregunta RGE núm. 8666/18, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a projecte de connexió elèctrica entre Mallorca i Menorca.
9291
BP) A la Pregunta RGE núm. 8684/18, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a accessibilitat en el transport nàutic de passatgers entre illes.
9291
BQ) A les Preguntes RGE núm. 8828, 8830, 88323, 8834 i 9120/18, 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 serveis socials
i en educació el mes d’agost; i imports de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament
el mes d’agost.
9291
BR) A les Preguntes RGE núm. 8902/18 a 8935/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a diverses ajuntaments de les Illes Balears a 1 de setembre de 2018.
9292
BS) A les Preguntes RGE núm. 8973/18 a 8976/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars a 1 de setembre de 2018.
9292
BT) A les Preguntes RGE núm. 8977/18 a 9043/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els ajuntaments a 1 d'agost de 2018.
9292
BU) A les Preguntes RGE núm. 9044/18 a 9110/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els ajuntaments a 1 de setembre de 2018.
9292
BV) A les Preguntes RGE núm. 9111/18 a 9114/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars a 1 d'agost de 2018.
9292
BW) A les Preguntes RGE núm. 9115/18 a 9118/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars a 1 de setembre de 2018.
9292
BX) A les Preguntes RGE núm. 9193/18 a 9259/18, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitat recaptada en els municipis de les Illes Balears en concepte de cànon de sanejament d'aigua
durant l'exercici 2017.
9292
BY) A la Pregunta RGE núm. 9880/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9293
BZ) A la Pregunta RGE núm. 9881/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9293
CA) A la Pregunta RGE núm. 9882/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9293
CB) A la Pregunta RGE núm. 9883/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9293
CC) A la Pregunta RGE núm. 9885/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9293
CD) A la Pregunta RGE núm. 9887/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9293
CE) A la Pregunta RGE núm. 9888/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9294
CF) A la Pregunta RGE núm. 9889/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9294
CG) A la Pregunta RGE núm. 9890/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9294
CH) A la Pregunta RGE núm. 9891/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9294
CI) A la Pregunta RGE núm. 9892/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9294
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CJ) A la Pregunta RGE núm. 9893/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
9294
CK) A la Pregunta RGE núm. 9987/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a suport al petit i mitjà comerç.
9294

3.17. INFORMACIÓ
A) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 6802/18 i obertura del termini de presentació d'esmenes.
9295
B) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 11374/18.

9295

C) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2756/18.

9295

D) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 11716/18, presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei
3/2018, de 29 d'octubre, de concessió d'un crèdit extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les inundacions
provocades per les fortes pluges del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, amb càrrec als pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
9295
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1. PLE DEL PARLAMENT

3. Desenvolupar una normativa que l’empari per assegurar la
seva continuïtat en el temps.
A la seu del Parlament, 23 d'octubre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

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
16 d'octubre de 2018, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 10926/18, relativa a política del Govern en relació
amb el sector del comerç, amb l'esmena RGE núm. 11150/18,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1350/18, relativa a
equiparació salarial dels cossis de l'Estat, amb l'esmena RGE
núm. 11163/18, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear, en el termini de 5 mesos, l’observatori de
comerç així com ho ve reclamant el sector.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar mesures de simplificació de
procediments i tràmits administratius així com a reduir les taxes
administratives a pimes i autònoms.
A la seu del Parlament, 23 d'octubre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

B)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat que
el Govern d’Espanya acabi amb la discriminació històrica que
suposa la diferència en les retribucions de les forces i cossos de
seguretat de l’Estat amb les de les policies autonòmiques i, en
conseqüència, l’insta que compleixi els compromisos adquirits
i faci realitat l’equiparació salarial de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil amb les policies autonòmiques per a l’any 2020,
comprometent per a això una dotació pressupostària total de
1.500 milions d’euros, a raó de 500 milions addicionals cada
anys en els Pressuposts Generals de l’Estat per a 2018, 2019 i
2020.
2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Administració de
l’Estat a fer les inversions necessàries a la comunitat autònoma
per dotar suficientment les plantilles de les forces i cossos de
seguretat de l’Estat i aconseguir el manteniment adequat de les
seves infraestructures, que són completament insuficients per
atendre les necessitats de protecció de la ciutadania de les Illes
Balears.

Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, 23 d'octubre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1721/18, relativa a creació
d'un observatori de desigualtats en salut per a les Illes Balears,
amb les esmenes RGE núm. 11171/18 i 11172/18, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

1.2. TEXTOS DEBATUTS

A)

1.2.1. INTERPELALACIONS

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Continuar impulsant la posada en marxa de l’Observatori de
Desigualtats en Salut, amb l’assignació de 200.000 €, dotació
que va ser aprovada en els pressuposts de 2017.
2. Continuar els tràmits per a la contractació dels professionals
i personal de suport que sigui necessari.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1921/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb les infraestructures educatives.
Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
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conseller d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

en vigor del nou REB, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

K) RGE núm. 11075/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a incentius a l'Hospital Son
Espases, que contestà la consellera de Salut.

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 16
d'octubre de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 11069/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
menús dels menjadors escolars, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

L) RGE núm. 11152/18, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a valoracions
de les actuacions arran de la catàstrofe a la zona de Llevant de
Mallorca, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
M) RGE núm. 11065/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a aposta hípica, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
N) RGE núm. 11060/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sancions
a fondeigs sobre la posidònia, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B) RGE núm. 11066/18, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari Mixt-Proposta per les Illes
Balears, relativa a biblioteca de l'ESADIB, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
C) RGE núm. 11074/18, de la diputada Sra Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió en el Museu de
Mallorca, que contestà la consellera de Cultura, Participació i
Esports.
D) RGE núm. 11061/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a servei
d'ambulàncies programades, que contestà la consellera de Salut.
E) RGE núm. 11062/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a copagament
farmacèutic, que contestà la consellera de Salut.
F) RGE núm. 11063/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a model de marquesina del
TIB a la zona de Tramuntana, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
G) RGE núm. 11070/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions en
el sector turístic, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.
H) RGE núm. 11071/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a OSP de la
ruta Menorca-Madrid, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2018, rebutjà els Punts 2 a 8 de la Moció RGE
núm. 10926/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política del Govern en relació amb el sector del comerç, amb el
resultat següent:
• Punts 2 a 4: vots emesos 53, vots a favor 23, vots en contra
29 i abstencions 1.
• Punt 5: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra 29
i abstencions 0.
• Punts 6 i 7: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra
26 i abstencions 3.
• Punt 8: vots emesos 53, vots a favor 22, vots en contra 31
i abstencions 0.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

I) RGE núm. 11072/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
usuaris i treballadors del servei d'atenció primerenca de l'entitat
Gaspar Hauser, que contestà la consellera de Serveis Socials i
Cooperació.
J) RGE núm. 11073/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada

1.5. INFORMACIONS
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Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional de suport al Llevant de
Mallorca davant les inundacions.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2018, aprovà per unanimitat la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Declaració institucional de suport al Llevant de Mallorca
davant les inundacions
El Parlament de les Illes Balears expressa el seu condol a
totes les víctimes de les inundacions que es varen produir avui
fa una setmana al municipi de Sant Llorenç d’Es Cardassar i a
d’altres localitats del Llevant de Mallorca, a més de donar el
seu afecte a les persones que s'hi varen veure involucrades.
Gairebé una setmana després del desastre, aquest Parlament
vol destacar també la qualitat humana en la resposta a la
tragèdia. La societat s’hi va bolcar, i encara ho fa, en totes les
persones afectades, en una mesura o en una altra, pels efectes
de les fortes tempestes. Per a totes i tots, el més profund
agraïment i l’orgull de comprovar que, davant l’adversitat, la
generositat ha estat la resposta.
Es registraren més de 200 litres per metre quadrat, en
qualque punt fins a 233. Es desbordà el torrent de Sant Llorenç,
escenari pitjor de les pèrdues, principalment les humanes, a part
dels múltiples danys de tot tipus que es provocaren en béns
mobles i immobles, tant de naturalesa privada com pública.
El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a tots
els efectius i a totes les persones que, amb la màxima
coordinació possible i amb l'esforç de totes les institucions,
continuen realitzant els treballs i la recerca del menor de sis
anys i prenen les mesures necessàries per restablir el més aviat
possible la difícil situació en la qual han quedat moltes famílies
dels municipis afectats.
El Parlament de les Illes Balears vol expressar també el seu
reconeixement als serveis d'emergència i a les forces de
seguretat de totes les institucions intervinents i els agraeix el
treball que han estat i estan encara realitzant.

Ordre de Publicació
C)
Comunicació de la designació de les diputades
encarregades de defensar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei RGE núm. 2953/18.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'octubre de 2018, es comunicà que les diputades
designades per defensar davant el Congrés dels Diputats la
proposició de llei esmentada, per a la reforma de l'article 69.3
de la Constitució Espanyola als efectes que l'illa de Formentera
triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa
d'Eivissa, són:
• María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular.
• María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari
Socialista.
• Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Comunicació de la designació de les diputades
encarregades de defensar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei RGE núm. 4406/18.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'octubre de 2018, es comunicà que els diputats
designats per defensar davant el Congrés dels Diputats la
proposició de llei esmentada, sobre la protecció de la mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui
produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i
altres substàncies minerals, són:
• Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular.
• Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari Socialista.
• Miquel Gallardo i Esgleas, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 11076/18.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'octubre de 2018, fou retirada la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prohibicions com a forma per
assolir els objectius mediambientals.
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RGE núm. 11325/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a neurocirurgians, 2.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, admet a tràmit la interpelAlació següent.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants neurocirurgians hi hauria d'haver a les Illes Balears
segons el nombre d'habitants actuals?

A)

Palma, a 23 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

RGE núm. 11300/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a política general de turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears interpelAla la vicepresidenta
i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les
Illes Balears, sobre la política general en matèria de turisme.
Palma, a 22 d'octubre de 2018
La portaveu suplent
Laura Camargo i Fernández

C)
RGE núm. 11326/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a neurocirurgians, 3.
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.
Fan comptes actualitzar el nombre de neurocirurgians? En
quin nombre i quan?

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 23 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 11324/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a neurocirurgians, 1.

D)
RGE núm. 11327/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a neurocirurgians, 4.
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.
Quina llista d'espera hi ha per a consultes amb
neurocirurgians a Balears?

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

Palma, a 23 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Quants neurocirurgians hi ha a les Illes Balears?
E)
Palma, a 23 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

RGE núm. 11328/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a neurocirurgians, 5.
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.

B)
Quina llista d'espera hi ha per a intervenció de neurocirurgia
a Balears?
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Palma, a 23 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

I)
RGE núm. 11426/18, del diputat Miquel Gallardo i
Esgleas, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa
a queixes sobre discriminació lingüística (2).

F)
RGE núm. 11329/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a neurocirurgians, 6.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb 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.
Quines mesures durà a terme la Direcció General de
Consum davant la queixa formulada el 20 d'octubre de 2018
per una ciutadana que denuncia que no se la va atendre a
l'establiment "AnimaBeach" per expressar-se en català?

L'usuari que fa més temps que espera tant per a visita com
per a intervenció neurocirurgiana, quin temps fa que espera?

Palma, a 23 d'octubre de 2018
El diputat
Miquel Gallardo i Esgleas

Palma, a 23 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
J)
G)
RGE núm. 11335/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions a Menorca en projectes de depuració
d'aigües.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En el transcurs del debat de la Interpel·lació RGE núm.
9965/18, dels 108 milions d'euros que ha mencionat el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca quant a
projectes de depuració d'aigües, quants es destinaran a
Menorca?, en quins projectes?

RGE núm. 11658/18, de la diputada Sandra Fernández
i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges cedits per grans tenidors.
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 nombre d'habitatges cedits al Govern per part de
grans tenidors? Feu-ne la distribució per municipis indicant
l'estat dels habitatges, si tenen algun tipus d'ocupació il·legal i
la data en què podran ser ocupats per persones que ho
necessitin.
Palma, a 26 d'octubre de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Palma, a 23 d'octubre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

H)
RGE núm. 11425/18, del diputat Miquel Gallardo i
Esgleas, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa
a queixes sobre discriminació lingüística (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.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Quantes queixes i/o reclamacions s'han rebut aquesta
legislatura relacionades amb discriminacions lingüístiques a
establiments i comerços relacionades amb l'ús de la llengua
catalana?
A)
Palma, a 23 d'octubre de 2018
El diputat
Miquel Gallardo i Esgleas

RGE núm. 11670/18, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a mesures per evitar que els ciutadana de Menorca
tornin a quedar sense electricitat.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures prendràs el Govern per evitar que els
ciutadans de Menorca tornin a quedar sense electricitat?
Palma, a 28 d'octubre de 2018
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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RGE núm. 11780/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a habitatges buits.
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.
Quan de temps trigarà el Govern a inspeccionar els 859
habitatges buits declarats pels grans tenidors per tal de
mobilitzar-los per a lloguer social?

Ordre de Publicació

Palma, a 30 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
E)
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 11781/18, del diputat David Martínez i
Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a desproveïment elèctric a Menorca.

RGE núm. 11776/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a herències
ab intestato a favor de consells insulars i ajuntaments.

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

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

Quines accions pensa fer el Govern per evitar la situació de
desproveïment elèctric ocorreguda a Menorca la setmana
passada?

B)

Palma, a 30 d'octubre de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

Des de la modificació de la Compilació de Dret Civil de les
Illes Balears, quantes herències ab intestato s'han produït a
favor de consells insulars i ajuntaments de les Illes?
Palma, a 30 d'octubre de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

C)
RGE núm. 11779/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a tot inclòs.
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.

F)
RGE núm. 11786/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a negociacions del REIB.
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.
Pot el Govern explicar de manera clara l'estat actual de les
negociacions sobre el nou REIB?
Palma, a 30 d'octubre de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

Per quins motius no sortirà endavant durant aquesta
legislatura la regulació del tot inclòs?
Palma, a 30 d'octubre de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

D)

G)
RGE núm. 11787/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a subministrament energètic a Menorca.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

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

Per què el Govern balear ha permès l'explotació elèctrica de
Menorca de manera totalment aïllada durant més de dos anys
sense adoptar cap mesura de reforç que permetés minimitzar
una eventual incidència a l'illa?

Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,
considera que la seva conselleria actua des de la màxima
transparència?
Palma, a 31 d'octubre de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 30 d'octubre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques
K)
H)
RGE núm. 11790/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
de contingència per respondre als fenòmens meteorològics
a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 11793/18, de la diputada Maria Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de la central d'Es Murterar.
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.
Sr. Conseller, compta amb totes les garanties necessàries
per poder tancar la central d'Es Murterar el 2007?

Considera el Govern de les Illes Balears de les Illes Balears
que hi havia a Menorca un pla de contingència suficient per
respondre als fets meteorològics ocorreguts el passat diumenge
dia 28 de novembre?
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

I)
RGE núm. 11791/18, de la diputada Sandra Fernández
i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió
de 859 habitatges per part dels grans tenidors.
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.

Palma, a 31 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Tania Marí i Marí

L)
RGE núm. 11794/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió dels
tractaments domiciliaris dependents de l'Hospital de Son
Llàtzer.
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 confirmar el Govern la suspensió dels tractaments
domiciliaris dependents de l'Hospital de Son Llàtzer?

Quin procediment ha seguit el Govern per tal d'inscriure i
materialitzar la cessió dels 859 habitatges per part dels grans
tenidors que va anunciar el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat?
Palma, a 31 d'octubre de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

J)
RGE núm. 11792/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència a la Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques.

Palma, a 31 d'octubre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

M)
RGE núm. 11795/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estructura de personal de la Conselleria d'Educació i
Universitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Com valora el conseller d'Educació i Universitat l'actual
estructura de personal de la seva conselleria?
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Palma, a 31 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 11796/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IB3
com a model de transparència i pluralitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que IB3 és un model de transparència
i pluralitat?
Palma, a 31 d'octubre de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

O)
RGE núm. 11797/18, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació
del REB.
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.
Presidenta, ja som el novembre, ens pot dir quan anunciarà
l'aprovació del REB pel govern socialista de Pedro Sánchez?
Palma, a 31 d'octubre de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot

P)
RGE núm. 11798/18, de la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aïllament energètic de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com pot la conselleria responsable en la matèria justificar
el dèficit d'alternatives i infraestructures a l'illa de Menorca?
Palma, a 31 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Montserrat Seijas i Patiño

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 11678/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la violència a Catalunya.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
La greu situació a la qual s'han vist abocats els catalans i la
resta dels espanyols per culpa dels partits separatistes de
Catalunya i del mateix Govern de la Generalitat resulta ja
insostenible. El passat any la coalició independentista va creuar
de manera imperdonable una línia que conduiria a la més
detestable il·legalitat i a una conflictivitat social en la qual
Catalunya continua atrapada, amb tensió creixent i brots de
violència que comencen a preocupar seriosament tota la
ciutadania espanyola.
Després de l'estrident fracàs dels seus plans secessionistes,
l'estratègia de les forces polítiques separatistes consisteix a
continuar elevant la tensió sense un altre particular propòsit que
no haver d'admetre aquest fracàs. La ciutadania catalana és la
que en veritat està pagant el preu de la seva impudícia, cada
vegada més elevat i injustificat. La commemoració del primer
aniversari del referèndum il·legal de l'1 d'octubre en va ser un
bon exemple.
Els comandos separatistes (CDR) van procedir a la
realització, una vegada més, d'actuacions violentes que van
acabar per paralitzar la comunitat autònoma. En efecte, en poc
més d'unes hores, els va sobrar temps per tallar diverses
carreteres de tota Catalunya (entre d'altres l'AP-7) i les vies del
tren de Girona i, finalment, per assetjar les delegacions del
Govern de la Generalitat a Girona i el mateix Parlament de
Catalunya, tot això mitjançant l'ús d'una violència explícita i
totalment injustificada.
Davant tal situació, intolerable en qualsevol democràcia que
es s'apreciï, el president de la Generalitat de Catalunya,
Joaquim Torra, es va plegar covardament a les consignes
excloents, violentes i antidemocràtiques dels esmentats
comandos separatistes i fins i tot va aplaudir les seves
actuacions durant l'esmentada jornada commemorativa:
«Estrenyeu, feu bé d'estrènyer», va declarar públicament.
No importa dir que el fet que el president d'una comunitat
autònoma animi uns ciutadans, sense importar qui siguin, a
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cometre actes de violència i d'ocupació de l'espai públic de
manera il·legal no només constitueix una actuació immoral i
explícitament antidemocràtica, sinó que es converteix, alhora,
en una actuació gravíssima, intolerable i d'una irresponsabilitat
majúscula.
La resposta del Govern d'Espanya ha d'estar a l'alçada de la
d'una nació democràtica, protegint la legalitat i els drets de tots
els ciutadans de Catalunya. Com ningú no ignora, l'Estat porta
desaparegut a Catalunya massa temps. Per aquest motiu, davant
la innegable escalada de tensió, ha arribat el moment d'admetre
que només la imposició de la legalitat i el reforç de l'estat de
dret i de la democràcia a Catalunya podran impedir que la
il·legalitat i el caos s'imposin, que la convivència perilli de
manera irreparable i que la solució al conflicte català es dilati
durant anys.
Així les coses, aquesta solució passa necessàriament per
recuperar la presència de l'Estat a Catalunya, acabant amb
l'ocupació partidista de les institucions públiques autonòmiques
i assegurant, d'una vegada per a sempre, que no s'imposi el relat
separatista per sobre de qualsevol altre.
Per suposat, per a això cal condemnar sense tebieses ni
titubejos la violència generada pels comandos separatistes, una
violència encoratjada pel Govern de Catalunya i minimitzada
pel Govern d'Espanya. Algunes de les institucions catalanes
més rellevants i representatives van col·laborar de manera
activa en el cop d'estat de l'any 2017, i, des de llavors, ni tan
sols l'aplicació temporal de l'article 155 de la Constitució ha
servit per minorar la seva complicitat amb el separatisme
excloent que pretén imposar-se a Catalunya.
La resposta al separatisme dogmàtic i excloent ha de ser
unànime, igual que el compromís amb els valors democràtics,
que només la llei i la fortalesa de l'estat de dret poden garantir.
Tenint present tot l'anterior, Ciudadanos-Partido de la
Ciutadania, integrat en el Grup Parlamentari Mixt, presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears:
1. Insta el Govern balear a dirigir-se al Govern de l'Estat i l'insti
a realitzar el requeriment previ al president de la Generalitat de
Catalunya previst a l'article 155 de la Constitució Espanyola.
2. Condemna les actuacions violentes dels comandos
separatistes durant l'1 d'octubre de 2018 i, en particular, l'atac
a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, l'ocupació
d'infraestructures clau i l'assalt a la Delegació del Govern de la
Generalitat a Girona i al Parlament de Catalunya.
3. Condemna les recents declaracions del president de la
Generalitat de Catalunya: «Estrenyeu, feu bé d'estrènyer», en
les quals encoratjava els esmentats comandos separatistes a la
desobediència i a les accions violentes.
4. Manifesta el seu suport a les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat i a tots els funcionaris que es troben a Catalunya i que
amb la seva labor garanteixen la seguretat, els drets i les
llibertats dels ciutadans, així com, de manera especial, als
ciutadans demòcrates de Catalunya que, al marge d'ideologies,

respecten la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
com a pilars imprescindibles per garantir la convivència de la
comunitat.
Palma, a 29 d'octubre de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta
El portaveu suplent
Salvador Aguilera i Carrillo

B)
RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a Museu de Mallorca (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple, per urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Davant els diferents
problemes estructurals de funcionament i els més recents en
relació amb la conservació d'algunes peces detectades al Museu
de Mallorca, presentam per procediment d'urgència la següent
PNL.
Exposició de motius
El Museu de Mallorca, amb seu a l'antic Palau d'Ayamans,
al carrer de la Portella de Palma, és una de les entitats
públiques museístiques més rellevants de la nostra comunitat,
i és la que hauria de ser de referència pel que fa a l'estudi i la
difusió de la Història de Mallorca.
Segons la Llei de museus de les Illes Balears, els objectius
que persegueix una entitat d'aquestes característiques són:
a) La conservació, l'inventari, la catalogació, la restauració
i l'exhibició ordenada dels béns culturals i de les col·leccions
al seu abast.
b) La investigació en l'àmbit dels seus béns i col·leccions,
de les seves especialitats i del seu entorn cultural.
c) L'organització periòdica d'exposicions i activitats
científiques, d'estudi i divulgatives, d'acord amb la naturalesa
del museu.
d) L'elaboració i la publicació de monografies i catàlegs
dels seus fons, i la promoció d'aquestes publicacions.
e) El desenvolupament d'activitats didàctiques educatives
i activitats de difusió cultural, en relació amb els seus fons.
f) Qualsevol altra que reglamentàriament o per llei
específica se li encomani.
La gestió que ha tingut històricament el Museu ha estat
controvertida, ja que ha estat tancat llargues temporades, per fer
successives reformes, i es pot dir que no hi ha hagut un retorn
adequat a la ciutadania per part d'una institució que hauria de
ser un dels emblemes de la gestió del patrimoni a les Illes i de
la seva posada a disposició per a la divulgació i la investigació.
L'exposició dels fons del Museu no pareix la més adequada,
donat que hi ha gran part dels espais que romanen buits i sense
visitar, i la part dedicada a belles arts és sensiblement superior
a la que es dedica als materials arqueològics, quan
percentualment aquests darrers són la major part del fons
material dipositat. És a més notòria la problemàtica dels
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desperfectes que ocasiona la humitat provocada per un sistema
de climatització inadequat i mal mantingut, problemàtica que
ja fa molts anys que ve patint el Museu i que l'anterior equip
directiu i tècnic no va encertar a solucionar. Per altra banda,
també és necessari destacar que aquest equip directiu i tècnic
ha posat dificultats de manera sistemàtica al préstec de peces
per exposicions temporals a altres museus, la qual cosa provoca
que pràcticament ningú no demani ja aquests préstecs al Museu
de Mallorca. L'emmagatzemament de materials dipositats és
objecte de problemes també i són notoris la manca d'espai i els
problemes d'organització al magatzem de Son Tous, que
provoquen dificultats de localització i conservació de les peces.
Han mancat així mateix exposicions temporals, activitats
populars, tallers i, en general, qualsevol activitat encaminada
a donar a conèixer el patrimoni del Museu a la gent d'una forma
moderna i d'acord amb les tendències actuals en aquest sentit,
que tan bons resultats estan donant a altres entitats similars,
com per exemple és el cas del Museu de Menorca. Aquesta
mancança és més preocupant quan ens referim a les visites
escolars, que no són incentivades en la mesura adequada. Així,
destaca que altres entitats museístiques de Mallorca, amb un
abast local, de mida i pressupost molt menor, rebin més visites
escolars. No és acceptable que el museu d'història de referència
a una illa amb 850.000 habitants i 14 milions de visitants tingui
menys de 15.000 visites anuals (les mateixes que va tenir l'any
1994).
Tampoc l'aspecte relacionat amb la producció científica no
ha estat una prioritat de l'equip directiu i tècnic del Museu, que
no ha estat a l'alçada d'una institució pública de la seva
importància des de fa molts d'anys. La producció pròpia es
limita a alguns catàlegs de peces i falta una producció puntera
i de qualitat que pugui situar el Museu de Mallorca en un lloc
adequat en l'entorn científic patrimonial. També és notòria
l'endèmica dificultat que existeix a l'hora d'accedir a la consulta
i/o estudi de les peces dipositades per part de persones
investigadores externes al Museu i es posen multitud
d'entrebancs a la seva tasca. Procediments que són rutinaris en
altres Museus, aquí es converteixen en quasi impossibles, com
l'obtenció de mostres per a la realització de diferents
analítiques o fins i tot documentar i fotografiar diferents
materials de forma adequada per a publicacions científiques i/o
divulgatives. La investigació i la producció científica pròpia
brilla per la seva absència.
En definitiva, el Museu de Mallorca hauria de ser un lloc de
referència en el coneixement i la interpretació del passat de
Mallorca, hauria de ser una institució clau per a la divulgació
de la nostra cultura i el nostre patrimoni històric i artístic (tant
entre la societat local com entre els visitants), hauria de ser un
referent en la producció científica relacionada amb la història
mallorquina. Hauria de ser un Museu de primera divisió. Però,
malauradament, la realitat és que tenim un museu que no està
a l'alçada. Davant aquesta situació, és obligat reaccionar, i la
responsabilitat de l'equip de govern és impulsar mesures per
millorar l'estat en el qual es troba el Museu de Mallorca sempre
abans que es produeixi el traspàs de la seva gestió al Consell de
Mallorca.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Podem Illes
Balears:
1. Insta el Govern de les Illes Balears a realitzar una completa
auditoria externa, independent i de qualitat que analitzi la
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gestió del Museu de Mallorca durant els darrers 15 anys.
Aquesta auditoria hauria d'analitzar la gestió econòmica del
museu, la política de recursos humans desenvolupada i les
relacions laborals existents a la seva plantilla durant els darrers
anys, així com la situació de la gestió i la conservació dels fons
museístics, tant els de Belles Arts com els arqueològics.
2. Insta el Govern de les Illes Balears a aturar els processos
administratius de delegació de competències i de selecció de la
nova direcció que estan en marxa vinculats al Museu fins que
no es tenguin els resultats de l'auditoria sol·licitada.
3. Insta el Govern de les Illes Balears a actualitzar i
modernitzar el model de gestió i concepció del Museu de
Mallorca mitjançant un procés obert de diàleg constructiu en el
qual participin activament la ciutadania i els sectors
professionals vinculats. La finalitat última ha de ser convertir
el Museu de Mallorca en un centre cultural de referència, obert
a la ciutadania, als i a les professionals i als i a les visitants.
4. Insta el Govern de les Illes Balears a iniciar un programa
d'ampliació dels recursos humans adscrits al Museu de
Mallorca, incorporant nou personal tècnic amb formació i
experiència adequada als seus fons museístics per poder
desenvolupar de forma adequada les funcions que la llei li
encomana i que fins ara no ha estat capaç de realitzar
satisfactòriament. Pel càrrec de direcció proposem un concurs
d'idees i mèrits, no tancat només a personal facultatiu,
encaminat a aconseguir un equip de direcció de contrastada
vàlua que pugui plantejar un museu innovador, valent i de
qualitat.
5. Insta el Govern de les Illes Balears a augmentar de forma
progressiva el pressupost destinat anualment al Museu de
Mallorca per aconseguir convertir-lo en una entitat museística
capdavantera que fonamentalment doni servei a la ciutadania
mallorquina.
Palma, a 30 d'octubre de 2018
La portaveu suplent
Laura Camargo i Fernández

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 11453/16, presentada pel
diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a sancions en medi ambient.
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha
interposat, en matèria de medi ambient, les sancions següents:
Direcció General de Recursos Hídrics:
Any 2011: 19 sancions
Any 2012: 21 sancions
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Any 2013: 26 sancions
Any 2014: 17 sancions
Any 2015: 16 sancions
Any 2016: 16 sancions.

Durant aquest termini han passat a estar de baixa 95
expedients per les causes que a continuació relacionam.

Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i
Residus:
Llista dels expedients sancionadors oberts en relació a
infraccions relacionades amb la Llei 22/2011, de residus i sòls
contaminants, les sancions imposades i les sancions cobrades
a dia d’avui.
S’ha d’apuntar que en el 2013 hi va haver un trasllat de la
informació al programa Exanci i atès que no hi ha seguretat de
la validesa de les dades que consten al programa, s’ha optat per
no adjuntar-les, mentre no obtinguem les dades contrastades i
correctes.
Any

Expedients
sancionadors
oberts

Quantitat
econòmica
imposada

2011

92

84.423,00€

2012

136

157.861,41€

2013

--

--

2014

39

11.077,71€

2015

24

9.801,00€

2016 (*)

69

212.903,74€

(*) Aquestes xifres encara poden patir modificacions perquè
encara s’estan quantificant les sancions dels expedients
sancionadors oberts en el 2016.
Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat:
Any 2011: 88 sancions
Any 2012: 113 sancions
Any 2013: 109 sancions
Any 2014: 68 sancions
Any 2015: 152 sancions
Any 2016: 58 sancions

Sol·licituds presentades demanant Inca entre 01/06/2015 i
30/04/2017: 468
Baixes: 95
Motius de les baixes:
Per renúncia injustificada: 31
Desestiment (caducitat vigència): 20
Desestiment (baixa voluntària): 2
Inscripció denegada per deficiències no esmenades: 42
Total baixes: 95
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 13587/17, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a treballadors del Govern de les Illes Balears a l'illa
de Formentera.
No tenim treballadors desplaçats de forma permanent a
l’illa de Formentera, que desenvolupin tasques en les Àrees de
Serveis Socials que depenen del Govern de les Illes Balears.
Palma, 20 de juliol de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 13593/17, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a treballadors del Govern de les Illes Balears a l'illa
de Formentera.
La suma total de treballadors del Govern de les Illes Balears
i el seu sector instrumental a l’illa de Formentera a data d’avui
és de 290 persones.

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears:
La Comissió no té atribucions sancionadores en matèria
d’avaluació ambiental, que corresponen a l’òrgan substantiu.
En matèria d’autoritzacions ambientals integrades es mantenen
oberts varis expedients sancionadors i s’imposà una sanció amb
motiu del funcionament de l’abocador d’Es Milà, l’any 2014.
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 6402/17, presentada per la
diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sol·licitud per accedir a un habitatge.
De les 468 inscripcions en el Registre de Demandants
sol·licitant Inca, han aconseguit habitatge 20.

Palma, 24 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2812/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a instal·lació
elèctrica de Cala Major.
A la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat no consta cap
referència d’expedient ni de reclamació en relació a la
instal·lació elèctrica esmentada. A aquesta Direcció Generals
només arriben els expedients d’instal·lacions elèctriques d’alta
tensió.
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Palma, 9 d’octubre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons
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Palma, 15 d’octubre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

J)

A la Pregunta RGE núm. 6250/18, presentada per la
diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a campanyes per promocionar el
producte local de Menorca.

A les Preguntes RGE núm. 7569/18 a 7573/18,
presentades pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives
a immobles de l'Ibavi a Menorca (1 a 5).

El producte local de cada illa es promociona des de cada
consell insular.

L’Ibavi té 213 habitatges en propietat a l’illa de Menorca.
D’aquests 213 habitatges, 189 estan llogats, 1 està reservat
per conveni i 22 estan desocupats i en procés d’adjudicació.

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

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 7210/18 a 7243/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de
juliol de 2018.
Ateses les característiques de
consultar en aquest enllaç.

la resposta, la podeu

L’Ibavi fa el seguiment habitual de tots els habitatges de
lloguer que gestiona i no consta cap habitatge ocupat
il·legalment a Menorca. Pel que fa a la morositat, es tracta en
el seguiment continu que es fa dels habitatges. S’han signat
acords de pagament amb diferents arrendataris. Fins a la data
l’Ibavi no ha iniciat cap actuació de morositat que suposi la
interposició de demanda judicial.
L’Ibavi no ha realitzat cap intervenció en il·luminació a les
zones comunes exteriors a Menorca.
L’Ibavi no ha realitat cap inversió en manteniment de les
zones comunes exteriors de Menorca.
Palma, 9 d’octubre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 7281/18 a 7314/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb diversos ajuntaments de les Illes
Balears a 1 de juliol de 2018.
Ateses les característiques de
consultar en aquest enllaç.

la resposta, la podeu

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 7642/18 a 7657/18,
presentades pel diputat Juli Dalmau i de Mata, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a programa de Garantia
Juvenil a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera els anys
2012, 2013, 2014 i 2017.
Nombre total de beneficiaris del programa de Garantia
Juvenil (Dades de la plataforma estatal).

Ordre de Publicació
I)
Resposta complementària a la Pregunta RGE núm.
7426/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a campanya de la renda
2018.
Dades provisionals de l’Agència Tributària Estatal relatives a
la deducció autonòmica per cursar estudis d’educació superior
fora de l’illa de residència habitual en l’IRPF de l’exercici
2017:
Illes Balears

Import

Deducció per cursar estudis
d’educació superior fora de
l’illa de residència

1.472.873

Beneficiaris
2.390

Les dades de 2012 no es poden facilitar ja que no existia el
programa.
2013:
Mallorca 226; Eivissa 15; Formentera 2; Menorca 22.
Total registrats a les Illes Balears 265.
2014:
Mallorca 1.439; Eivissa 106; Formentera 4; Menorca 70.
Total registrats a les Illes Balears: 1.619.
2017:
Mallorca 8.569; Eivissa 1.730; Formentera 26; Menorca
891.
Total registrats a les Illes Balears: 11.216.
Nombre total de beneficiaris: 13.100
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Palma, 18 d’octubre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació

solucionar les incidents que han anat sorgint i desenvolupar les
millores que les infraestructures han necessitat.
El Servei de Salut va rebre 8 reclamacions l’any 2017 i 7
del 2018. Totes han estat respostes donant els aclariments
pertinents.

L)
A les Preguntes RGE núm. 7672/18 i 7671/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l’illa d’Eivissa, i import en conjunt concedit per
subvencions a processos d’acompanyament i de formació
lligada a certificats de professionalitat i especialitats
formatives adreçats a persones en situació de vulnerabilitat
respecte del mercat de treball (programa d’itineraris
integrals d’inserció).
Els beneficiaris amb domicili a l’illa d’Eivissa per a
subvencions per a processos d’acompanyament i de formació
lligada a certificats de professionalitat i especialitats formatives
adreçats a persones en situació de vulnerabilitat respecte del
mercat de treball (itineraris integrals d’inserció) han estat:
• Fundació Projecte Home Balears-Projecte Home Eivissa
• Fundació Deixalles
• Consell d’Eivissa
• Ajuntament de Santa Eulària del Riu.
Dels 3.286.000€ que consten en el Pla estratègic de
subvencions de la CAIB pel 2017 per a subvencions per a
processos d’acompanyament i de formació lligada a certificats
de professionalitat i especialitats formatives adreçats a persones
en situació de vulnerabilitat respecte del mercat de treball
(itineraris integrals d’inserció) correspon a beneficiaris amb
domicili a l’illa d’Eivissa un import conjunt concedit de
160.395,11€.
Palma, 25 de setembre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 7674/18 a 7676/18,
presentades pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears, relatives
a centre de salut Pere Garau (1 a 3).

Palma, 2 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 7681/18 a 7684/18,
presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a inundació d'una sala de
postoperatori de l'Hospital Can Misses (1 a 4).
L’augment de pressió va fer que un tub flexible d’una
màquina d’autoclau del Servei d’Esterilització sortís del seu
lloc i durant unes hores es va produir una sortida d’aigua. El
Servei d’Esterilització es troba en la 2a planta de l’edifici I,
damunt de la Unitat de Reanimació Post Anestèsica (URPA).
L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera va exigir les
següents mesures a la concessionària Gran Hospital Can Misses
per evitar que es pogués repetir un incident d’aquestes
característiques:
• Substitució dels maniguets flexibles de les màquines
autoclau per maniguets metàl·lics que suporten major
pressió.
• Augment de les revisions per part de la concessionària del
servei d’Esterilització i protocols que augmentin la
seguretat en aquesta àrea.
• Revisió de la impermeabilització d’esterilització i reparació
on sigui necessari.
La no disponibilitat de la Unitat de Reanimació Post
Anestèsia (URPA), mentre va durar l’incident, genera un
expedient sancionador que actualment es troba en procés de
confecció.
Davant les últimes situacions esdevingudes a l’hospital, el
Servei de Salut ha contractat a l’empresa pública Tragsa per fer
una auditora de tot l’hospital Can Misses. L’empresa analitzarà
i informarà sobre les anomalies que s’han produït
fonamentalment a la zona quirúrgica, comprovarà les
reparacions que s’han fet i emetrà recomanacions si ho
considera oportú. A més, auditarà tot el procés de posada en
disposició de l’obra, el funcionament dels serveis del contracte
de concessió i l’execució de l’obra comparant-la amb el
projecte de construcció aprovat per l’Administració.
Palma, 2 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

El centre de salut de Pere Garau es va obrir l’any 1994 i es
va reformar i ampliar l’any 2009. Des de llavors, s’han anat
fent les reparacions necessàries, tals com canviar el paviment
del terra o arreglar canonades, entre d’altres.
No obstant es treballa conjuntament amb l’Ajuntament de
Palma per trobar una ubicació on poder construir un nou centre
de salut.
Professionals del Departament d’Infraestructures han visitat
de manera repetida el centre de salut de Pere Garau per tal de

Ordre de Publicació
O)
A les Preguntes RGE núm. 7688/18 a 7691/18,
presentades pel diputat Miquel Gallardo i Esgleas, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatives a metge
del centre de salut de Mancor (1 a 4).
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1. Des de la sortida de la titular fins a finals d’abril del 2012, un
professional.
2. Durant el mes de maig del 2012, un professional.
3. Un professional des de juny de 2012 a setembre de 2014.
4. Un professional d’octubre del 2014 a juny de 2016.
5. Diferents substituts entre juny i octubre de 2016.
6. Octubre de 2016 a març del 2018, un professional.
7. Abril a juliol de 2018, un professional.
Els pacients que tenien consulta el dia 23 de juliol de 2018
foren avisats per telèfon i citats per un altre dia. Alguns
pacients no varen respondre en el telèfon que consta en la seva
història clínica.
Durant els mesos de juliol i agost, degut als permisos dels
professionals i a la falta de professionals mèdics per realitzar
les substitucions, utilitzam els recursos de què disposem de la
millor forma possible. Sempre hi ha personal d’infermeria i
d’admissió que poden fer la valoració del pacient o
reorientar-lo al centre de referència. Quan es coneix amb la
suficient antelació s’avisa a la població penjant un cartell, i se
sol avisar l’ajuntament.
Està previst que el mes de setembre s’incorpori un persona,
però no de forma indefinida.
La plaça de Mancor té un professional fix que està en
comissió de serveis en una altra comunitat. La plaça es cobreix
sempre com a substitució de la titular.
Palma, 2 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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A la Pregunta RGE núm. 8196/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió
d'aplicacions informàtiques 2017".
El projecte d’inversió “Gestió d’aplicacions informàtiques
2017” va ser proposat per la cap de Secció d’Informàtica de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i aprovat per
Resolució de la secretària general el 29 de novembre de 2016
(per delegació del conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
Resolució 18-04-2016. BOIB núm. 50, de 21/04/2016).
Els projectes d’inversió no s’adjudiquen, sinó que s’aproven
a l’empara del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament
de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. El projecte d’inversió, d’acord amb la normativa
d’aplicació, preveu que les actuacions previstes en el projecte
es duran a terme d’acord amb la normativa que correspongui
(Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, contractes
del sector públic).
Les activitats en què es concreta el projecte són la gestió,
programació, seguiment i manteniment de les aplicacions
informàtiques de la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat durant l’exercici 2017, que varen ser comanades a la
Fundació Balear d’Innovació Tecnològica (FBIT) prèvia la
tramitació d’un expedient de mitjans propis i servei tècnic, a
l’empara dels articles 4.1) i 24 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Presidència
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

P)

R)

A la Pregunta RGE núm. 8182/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Promoció
d'energies renovables i eficiència energètica".

A la Pregunta RGE núm. 8249/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte
"Planificació i conservació als espais naturals protegits i als
espais protegits Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears
2016-2019", 1.

L’autor i director del projecte d’inversió és el cap de servei
d’Energies Renovables i Eficiència Energètica.
Un projecte d’inversió no s’adjudica, per tant aquestes dues
preguntes no són d’aplicació (el sistema d’adjudicació utilitzat
i l’adjudicatari).

Autora/redactora: Alícia Florit García, cap del Servei de
Planificació al Medi Natural.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Presidència
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
S)
Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 8250/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte
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"Planificació i conservació als espais naturals protegits i als
espais protegits Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears
2016-2019", 2.

L’autora/redactora del projecte d’inversió titulat “Gestió del
parc natural de Mondragó” és la cap de Servei d’Espais
Naturals, Catalina Massuti Jaume.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

El Servei de Planificació al Medi Natural de la Direcció
General d’Espais Naturals i Biodiversitat.

Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 8251/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte
"Planificació i conservació als espais naturals protegits i als
espais protegits Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears
2016-2019", 3.

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 8255/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió del
Parc Natural de Mondragó", 2.
El desenvolupament del projecte d’inversió titulat “Gestió
del parc natural de Mondragó” el duu a terme l’equip gestor del
Parc Natural de Mondragó dirigit pel seu director amb el suport
del Servei d’Espais Naturals.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

El projecte d’inversió immaterial “Planificació i
conservació als espais naturals protegits i als espais protegits
Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears 2016-2019” té prevista
una durada de 4 anys (2016-2019) i enguany és el tercer any
d’execució.

Ordre de Publicació
X)

Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

A la Pregunta RGE núm. 8256/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió del
Parc Natural de Mondragó", 3.
El projecte d’inversió “Gestió del parc natural de
Mondragó” va finalitzar el desembre de 2017.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 8252/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte
"Planificació i conservació als espais naturals protegits i als
espais protegits Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears
2016-2019", 4.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 8257/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió del
Parc Natural de Mondragó", 4.
El cost total del projecte d’inversió “Gestió del parc natural
de Mondragó” és de 75.000€ pels anys 2014-2017.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

El pressupost estimat del projecte és de 1.092.000€, repartit
en les quatre anualitats.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Z)

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 8254/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió del
Parc Natural de Mondragó", 1.

A la Pregunta RGE núm. 8259/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió
d'espais naturals", 1.
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L’autora/redactora del projecte d’inversió “Gestió d’Espais
Naturals” és la cap de Servei d’Espais Naturals, Catalina
Massuti Jaume.

Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 8260/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió
d'espais naturals", 2.
El Servei d’Espais Naturals, a través de 10 equips de gestió
dels diferents Espais Naturals Protegits de les Illes Balears
desenvolupa el projecte d’inversió “Gestió d’Espais Naturals”.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 8261/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió
d'espais naturals", 3.
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espais de rellevància ambiental de les Illes Balears 20162019", 1.
La redactora del projecte d’inversió “Gestió per a la
conservació i seguiment de plans i projectes en els espais de
rellevància ambiental de les Illes Balears 2016-2019” ha estat
la cap de Servei de Projectes d’Espais Naturals, María del
Carmen de Roque Company.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 8265/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió
per a la conservació i seguiment de plans i projectes en els
espais de rellevància ambiental de les Illes Balears 20162019", 2.
El projecte el desenvolupa el Servei de Projectes d’Espais
Naturals de la Direcció General de Biodiversitat de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern
Balear.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

El projecte d’inversió immaterial “Gestió d’Espais
Naturals” té prevista una durada de 7 anys (2016-2022) i
enguany és el tercer any d’execució.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 8262/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió
d'espais naturals", 4.
El pressupost del projecte d’inversió immaterial “Gestió
d’Espais Naturals” (2016-2022) és de 11.171.000€.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 8264/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió
per a la conservació i seguiment de plans i projectes en els

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 8266/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió
per a la conservació i seguiment de plans i projectes en els
espais de rellevància ambiental de les Illes Balears 20162019", 3.
En referència al projecte d’inversió “Gestió per a la
conservació i seguiment de plans i projectes en els espais de
rellevància ambiental de les Illes Balears 2016-2019” s’està
duent a terme mitjançant diferents contractacions i està en el
tercer any d’execució.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AG)
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A la Pregunta RGE núm. 8267/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió
per a la conservació i seguiment de plans i projectes en els
espais de rellevància ambiental de les Illes Balears 20162019", 4.
El cost del projecte és el següent:
Any
Import
2016
316.000€
2017
395.000€
2018
445.000€
2019
495.000€
Total
1.651.000€

Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 8293/18 a 8295/18,
presentades per la diputada María Consuelo Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
sancions a la concessionària de Can Misses, a l'import
cobrat i a la data i el motiu de les sancions.

06/09/2016: no disposar d’albarans de roba neta
degudament emplenats.
06/09/2016: no disposar de procediment per la registre de
la humitat de les peces.
16/09/2016: no disposar d’un registre de rebuig de peces
rentades i planxades.
13/10/2016: interrupció i suspensió dels sistemes
informàtics i de comunicacions.
14/08/2017: incompliment del termini màxim d’un mes per
a l’execució de les notificacions de millora en situacions de risc
establert en l’Acta número 5/15 de la reunió de la Comissió
Mixta de Seguiment de data 7 i 14 de maig de 2015.
14/08/2017: incompliment de l’obligació de lliurament de
la certificació d’estanqueïtat i de bioseguretat del bloc
quirúrgic.
03/04/2018: impedir o limitar de forma directa o indirecta,
fins i tot amb ocultament d’informació l’actuació del
representant de l’Administració contractant, després
d’evidenciar actuacions incorrectes en el servei de bugaderia.
27/07/2018: Incomplir l’obligació de control de la roba de
rebuig.
Palma, 2 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

L’import de les sancions interposades a la concessionària
Gran Hospital Can Misses, des de 2016 a l’actualitat, ascendeix
a 320.202,48€.
L’import cobrat o compensat de les sancions interposades
a la concessionària Gran Hospital Can Misses, des de 2016 a
l’actualitat, ascendeix a 74.013,42€.
04/05/2016: no prestació del servei d’històries clíniques a
l’Hospital de Formentera.
10/02/2016: no estar en disposició els manuals de
procediments aprovats en la data d’inici de l’explotació dels
serveis no clínics.

Ordre de Publicació
AI)
A les Preguntes RGE núm. 8296/18 a 8298/18,
presentades per la diputada María Consuelo Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
sancions a la concessionària de Son Espases, a l'import
cobrat i a la data i el motiu de les sancions.

08/09/2016: manca de barrera sanitària a la bugaderia.

L’import de les sancions interposades a la concessionària
Hospital Universitari Son Espases, des de 2016 a l’actualitat,
ascendeix a 123.536,29€.

25/08/2016: no disposar de diferents carros per a peces
netes i per a peces brutes en el servei de bugaderia i llenceria
des de l’activitat d’aquest.

L’import cobrat o compensat de les sancions interposades
a la concessionària Hospital Universitari Son Espases, des de
2016 a l’actualitat, ascendeix a 35.536,29€.

01/09/2016: no disposar del sistema de monitoratge de
bugaderia Henkel Ecolab.

08/04/2016: no aportar la documentació per a la traçabilitat
de la presència de netedat.

21/03/2017: Aturada de la instal·lació d’aigua calenta
sanitària sense l’autorització de l’administració.

25/05/2016: incompliment del manual de procediment i de
l’oferta en la prestació del servei d’esterilització.

13/01/2017: incompliment dels requeriments davant les
deficiències detectades i comunicades en la prestació del servei
de restauració, que suposa la desobediència a les ordres
impartides per l’Administració.

29/06/2016: incomplir el període de gràcia del servei
d’aparcament.

12/09/2016: incomplir la freqüència en el lliurament de roba
neta i la recollida de roba bruta tots els dies de l’any.

31/10/2016: no comptar amb els recursos necessaris per
garantir la prestació del servei no clínic d’alimentació, després
de la ruptura de stock de l’aigua gelificada.
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04/05/2017: obstrucció de les tasques d’inspecció general
i fiscalització de l’explotació de la infraestructura, derivat
d’una incidència del servei de manteniment.
30/06/18: obstrucció de les tasques d’inspecció general i
fiscalització de l’explotació, derivat d’un incompliment de les
ordres de l’Administració respecte del servei de neteja.
Palma, 2 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 8349/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Pll
control de qualitat de les aigües continentals de les Illes
Balears i dels abocaments que les puguin afectar. Qualitat
de laboratori", 1.
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El projecte està en fase d’execució.
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 8352/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Pll
control de qualitat de les aigües continentals de les Illes
Balears i dels abocaments que les puguin afectar. Qualitat
de laboratori", 4.
El projecte s’ha pressupostat amb un cost total de 528.880€
en tres anualitats.
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

La redactora del projecte ha estat la cap de negociat
F0117003 de la Direcció General de Recursos Hídrics.
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 8369/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a pagament de les "Guies
didàctiques de patrimoni geològic de les Illes Balears, amb
caracterització i proposta de senyalització de llocs,
miradors i itineraris d'interès geològic".
S’han realitzat 3 pagaments parcials segons l’estipulat en el
contracte:
23.521,91€
20.378,41€
32.274,11€

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 8350/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Pll
control de qualitat de les aigües continentals de les Illes
Balears i dels abocaments que les puguin afectar. Qualitat
de laboratori", 2.
El projecte el desenvolupa el laboratori de l’aigua de la
Direcció General de Recursos Hídrics.
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 8351/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Pll
control de qualitat de les aigües continentals de les Illes
Balears i dels abocaments que les puguin afectar. Qualitat
de laboratori", 3.

Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 8370/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a implementació de les "Guies
didàctiques de patrimoni geològic de les Illes Balears, amb
caracterització i proposta de senyalització de llocs,
miradors i itineraris d'interès geològic", 1.
La web està en fase de proves. Està desenvolupada i s’estàn
introduint les fitxes.
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 8371/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
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Parlamentari Mixt, relativa a implementació de les "Guies
didàctiques de patrimoni geològic de les Illes Balears, amb
caracterització i proposta de senyalització de llocs,
miradors i itineraris d'interès geològic", 2.
L’APP es desenvoluparà posteriorment a l’activació de la
web, per poder adaptar-la.
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 8372/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a implementació de les "Guies
didàctiques de patrimoni geològic de les Illes Balears, amb
caracterització i proposta de senyalització de llocs,
miradors i itineraris d'interès geològic", 3.

Manteniment del registre balear del sistema de gestió ambiental
EMAS
L’any 2015 es tramitaren 38 expedients d’EMAS:
• 20 actualitzacions de dades ambientals pel manteniment del
Registre (1 dels expedients agrupa 8 renovacions)
• 10 renovacions de l’adhesió a l’EMAS
• 1 primera sol·licitud (xiringuito platja)
• 3 suspensions temporals del registre (2 hotels i 1 empresa
de control de plagues)
• 3 cancel·lacions definitives del registre (2 hotels i 1
empresa de control de plagues)
• 1 sol·licitud d’adhesió a l’excepció de l’article 7 del
Reglament EMAS (xiringuito de platja)
Manteniment del registre balear d’Etiqueta Ecològica Europea
L’any 2015 no es va tramitar cap nova sol·licitud ni renovació
de llicència, només la presentació d’informació anual
obligatòria que s’exigeix dels 4 hotels amb llicència.

Es preveu que es podrà consultar tot al març de 2019.

Va quedar pendent de donar trasllat d’1 expedient (hotel) a la
CA de Canàries.

Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Situació Registre Balear d’Etiqueta Ecològica a 31/12/2015: 6
llicències atorgades, en tres categories, i un total de 9 productes
Ecolabel.
Codi
019
020

025
Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 8373/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a implementació de les "Guies
didàctiques de patrimoni geològic de les Illes Balears, amb
caracterització i proposta de senyalització de llocs,
miradors i itineraris d'interès geològic", 4.
Encara hem de definir com ho donarem a conèixer.
Segurament a través del portal de la CAIB.
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 8374/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació de "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2015, 1.1.
Instruments de Gestió Ambiental implementats el 2015

Categoria

Llicències

Productes

Detergent escurar a
mà

1

1

Productes de neteja
d’ús general de
cuines i banys

1

4

Serveis d’allotjament
hoteler

4*

4

(*) dels 4 hotels: 3 a les Illes Balears i 1 a Canàries).
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 8375/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació de "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2016, 2.1.
Instruments de Gestió Ambiental implementats el 2016.
Manteniment del registre balear del sistema de gestió ambiental
EMAS.
L’any 2016 es tramitaren 38 expedients d’EMAS:
• 23 actualitzacions de dades ambientals pel manteniment del
Registre (1 dels expedients agrupa 7 centres)
• 12 renovacions de l’adhesió a l’EMAS
• 1 primera sol·licitud (gestió de platges d’un ajuntament)
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•

2 cancel·lacions definitives del registre (1 hotels i 1
empresa funerària)

Manteniment del registre balear d’Etiqueta Ecològica Europea
L’any 2016 es tramitaren 3 noves sol·licituds (1 calçat,
resolta; i 2 detergents per a rentavaixelles industrials, en
tramitació), i la presentació d’informació anual obligatòria de
3 hotels amb llicència.
Va quedar pendent de donar trasllat d’1 expedient (hotel) a
la CA de Canàries.
Situació Registre Balear d’Etiqueta Ecològica a 31/12/2016:
7 llicències atorgades, en tres categories, i un total de 19
productes Ecolabel.
Codi

Categoria

Llicències

Productes

017

Calçat

1

10

019

Detergent escurar a
mà

1

1

Productes de neteja
d’ús general de cuines
i banys

1

Serveis d’allotjament
hoteler

4*

020

025

L’any 2017 es va resoldre 1 nova sol·licitud (2 detergents
per a rentavaixelles industrials, en tramitació), s’ha tramitat la
presentació d’informació anual obligatòria de 2 hotels amb
llicència, i s’ha iniciat la tramitació de renovació d’una
llicència (calçat) i de modificació de 2 llicències (detergent
d’escurar a mà i productes de neteja d’ús general i de neteja de
cuines i banys).
Va quedar pendent de donar trasllat d’1 expedient (hotel) a
la CA de Canàries. I la renovació de les llicències de calçat (en
tramitació), dels detergents i dels hotels d’acord amb els
respectius criteris ecològics aprovats.
Situació Registre Balear d’Etiqueta Ecològica a 31/12/2017:
8 llicències atorgades, en cinc categories, i un total de 21
productes Ecolabel.
Codi

Categoria

Llicències

Productes

017

Calçat

1

10

019

Detergent escurar a
mà

1

1

020

Productes de neteja
d’ús general de cuines
i banys

1

4

025

Serveis d’allotjament
hoteler

4*

4

038

Detergents
rentavaixelles
automàtics d'ús
industrial i
institucional

1

2

4

4

(*) dels 4 hotels: 3 a les Illes Balears i 1 a Canàries).
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 8376/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació de "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2017, 3.1.
Instruments de Gestió Ambiental implementats el 2017
Manteniment del registre balear del sistema de gestió ambiental
EMAS.
L’any 2017 es tramitaren 42 expedients:
• 19 actualitzacions de dades ambientals pel manteniment del
Registre (1 dels expedients agrupa 16 centres)
• 18 renovacions de l’adhesió a l’EMAS
• 3 primeres sol·licituds de registre (2 hotels i 1 port esportiu)
• 2 consultes
No es va tramitar cap suspensió ni cancel·lació de registre.
Dia 31/12/2017 hi havia 47 organitzacions registrades, que fan
un total de 92 centres de treball adherits a EMAS (73 a les Illes
Balears i 19 a la península)
Manteniment del registre balear d’Etiqueta Ecològica Europea
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(*) dels 4 hotels: 3 a les Illes Balears i 1 a Canàries).
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AV)
A les Preguntes RGE núm. 8402/18 a 8406/18,
presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a productivitat variable
durant el 2018 en el servei d'Ibsalut (1 a 4) i a productivitat
variable rebuda pels directius d'Ibsalut.
Ha pagat productivitat variable per les activitats que
estableix l’article 21 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2018.
Les Gerències que han rebut productivitat són les següents:
Hospital Universitari Son Espases, Hospital de Son Llàtzer,
Hospital de Manacor, Hospital d’Inca, A.S. Menorca, Hospital
Mateu Orfila i Atenció Primària de Menorca, A.S. Eivissa,
Hospital Can Misses i Atenció Primària d’Eivissa, Hospital de
Formentera, Gerència d’Atenció Primària de Mallorca,
GAU-061, Serveis Centrals del Servei de Salut.

9288

BOPIB núm. 164 - 2 de novembre de 2018

S’han seguit els criteris que marca la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2018 (BOIB núm. 160, de
29-12-17), modificada per l’article 3.1 de la Llei 6/2018, de 22
de juny, de diverses modificacions jurídiques (BOIB núm. 78,
de 26-06-18), que en el seu article 21 disposa que:
“1. Se suspèn fins al 31 de desembre de 2018 la concessió
dels complements destinats a retribuir la productivitat, el
rendiment, el compliment d’objectius o qualsevol altre
concepte de naturalesa similar a favor del personal delimitat
en l’article 2.1 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives
per a la reducció del dèficit públic del sector públic de l
comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques.
2. S’exceptua d’aquesta suspensió la concessió del
complement de productivitat (factor variable), que es pot
reconèixer al personal estatutari en els casos següents:
a) Cap de guàrdia de l’atenció especialitzada.
b) Indemnització per desplaçament de facultatius
especialistes a Menorca, Eivissa o Formentera.
c) Qualsevol altra activitat que de manera extraordinària
i per raó de necessitat autoritzi o reconegui expressament la
Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, a
proposta motivada de l’òrgan competent, entre les quals
s’hi ha d’entendre inclosa l’encomana provisional de
funcions de coordinació que suposin una activitat
extraordinària a la pròpia de la plaça o lloc de feina que
s’ocupa.
d) Tasques docents teòriques o pràctiques que autoritzi
expressament la Direcció General del Servei de Salut de les
Illes Balears, a proposta motivada de l’òrgan competent.
e) Activitats lligades al compliment dels objectius fixats
en els contractes de gestió subscrits entre el Servei de Salut
de les Illes Balears i les gerències territorials”.
El complement de productivitat variable no és un concepte
que tengui definit un preu per categoria. S’abona
individualment a cada persona que hagi participat en alguna de
les activitats que el tengui reconegut i en la proporcionalitat
que en cada cas s’hagi establert als diferents programes.
Durant els anys 2016 i 2017, el personal directiu va
percebre la retribució variable que en funció del grau de
compliment dels objectius va determinar el Comitè
d’Avaluació del Servei de Salut, i durant l’any 2018 percep una
quantitat a compte pendent de la valoració final de compliment
d’objectius que es faci una vegada finalitzat aquest exercici
2018.
Palma, 2 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 8423/18, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a anàlisis de l'aire del laboratori de Son
Espases.

determinat producte, el D-Limonene, al despatx del cap de
servei (que mai ha denunciat olors ni ha estat de baixa), tengui
el seu origen en la proximitat entre el conducte d’entrada del
sistema de climatització d’aquest despatx i el de sortida d’algun
conducte provinent del laboratori d’anatomia patològica que és
el servei que utilitza aquest producte, circumstància que en tot
cas està corregida.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals fa propostes de
millora que sempre s’apliquen.
Palma, 2 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 8448/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autor i adjudicatari del
"Servei de recuperació i conservació d'aus marines a les
Illes Balears".
Autor: cap del servei de Protecció d’Espècies de la Direcció
General d’Espais Naturals i Biodiversitat.
Adjudicatari: TRAGSA.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 8449/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autor del "Servei
d'actuacions de conservació urgents per a l'espinós".
Autor: cap del servei de Protecció d’Espècies de la Direcció
General d’Espais Naturals i Biodiversitat.
Adjudicatari: TAIB.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 8450/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autor del "Servei
d'actuacions per al control de serps invasores a Mallorca".
Autor: cap del servei de Protecció d’Espècies de la Direcció
General d’Espais Naturals i Biodiversitat.
Adjudicatari: COFIB.

El departament tècnic de la UIB ha fet l’estudi i conclou
que és molt probable que l’elevada concentració d’un

Palma, 1 d’octubre de 2018
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El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 8451/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autor dels "Treballs de
monitoratge macroalgues".
S’ha ajornat la seva licitació per la revisió del PHIB.
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 8452/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autor del "Servei de censos
visuals de peixos vulnerables de les reserves marines de les
IB".
Tant l’execució dels censos visuals com les memòries
corresponents al seguiment íctic de cada una de les reserves
marines són a càrrec, en part, del Govern de les Illes Balears i
de la contractació de l’empresa Tecnologías y Servicios
Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSATEC).
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 8453/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autor del "Servei per a
l'elaboració d'un pla de monitorització de la posidònia".
La Xarxa de Monitoratge de les praderies de posidònia és
un projecte promogut per la Direcció General de Pesca i Medi
Marí que està finançat amb l’Impost de Turisme Sostenible.
L’adjudicatària del contracte per desenvolupar i executar el
projecte és l’empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.,
S.M.E., M.P., (TRAGSATEC).
Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 8455/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autor del "Servei redacció
d'un projecte de millora de la qualitat de les aigües entrants

9289

a l'Albufera pel seu quadrant nord-oest a través de filtres
verds".
L’autor i adjudicatària del “Servei de redacció d’un projecte
de millora de la qualitat de les aigües entrants a s’Albufera pel
seu quadrant nord-est a través de filtres verds” és l’empresa
TYPSA. També hi participaren tècnics de la Universitat
Politècnica de València i la Fundació Assut.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 8456/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autor del "Servei per a
l'estudi de les sargantanes de les reserves naturals d'Es
Vedrà, Es Vedranell, illots de Ponent i PN de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera".
Els autors són: Ana Pérez Cembranos i Valentín Pérez
Mellado, del Departament de Biologia Animal, de la Facultat
de Biologia de la Universitat de Salamanca. L’adjudicatari del
Servei és la Universitat de Salamanca
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 8467/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autor del "Servei assessoria
per avaluar l'execució del contracte de gestió dels camps de
fondeig regulats en els LIC del projecte Life Posidonia".
Autor: Servei de Projectes d’Espais Naturals. Adjudicatari:
Taller de Projectes i Enginyeria SL. CIF: B-057299554.
Palma, 1 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 8482/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ajuts al lloguer social.
El 10 de març de 2018 es va publicar al BOE núm. 61 el
Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla
Estatal d’Habitatge 2018-2021. Després, el Govern de l’Estat
ha de firmar els convenis amb les comunitats autònomes, però
l’anterior executiu no va convocar les comunitats per a la firma
del conveni.
No ha estat fins l’arribada del nou Govern presidit per
Pedro Sánchez, quan el Govern de l’Estat ha firmat els acords.
En el cas de les Illes Balears, el conveni el varen subscriure el
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ministre de Foment, José Luis Ábalos, i el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, el passat 2 d’agost.
Després, aquest conveni ha de seguir una tramitació
administrativa: passar per la Conselleria d’Hisenda i per
Intervenció. Finalment ha de ser aprovat pel Consell de Govern
i publicar-lo en el BOIB.
Les ajudes es varen presentar públicament en roda de
premsa el 29 d’agost i es varen publicar al BOIB del 30
d’agost, que és quan va començar la campanya, que finalitza el
31 d’octubre.
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 8483/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ajuts al lloguer social.
En la campanya d’ajudes al lloguer 2018 es destinarà un
total de 7,4 milions; 6 milions procedents de fons estatals –en
compliment del Conveni d’Habitatge 2018-2012 subscrit el
passat dia 2 d’agost entre el ministre de Foment, José Luis
Ábalos, i el conseller Pons- i altres 1,4 milions de fons propis
de la comunitat autònoma.
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 8484/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a decret de transport marítim.
Es preveu que en poc temps s’obrirà el termini d’audiència
de l’esborrany. Per fer aquest desplegament reglamentari es va
contractar una empresa externa i, en aquests moments, s’està
valorant i corregint l’esborrany del decret presentat per aquesta.
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha arribat a
un acord amb el director general de la Marina Mercant per fer
una planificació d’aquestes actuacions i continuant fent-les
conjuntament durant el proper exercici.
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 8486/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a decret de regulació de les bonificacions en
transport marítim per a persones residents.
El Decret està en tramitació. A dia d’avui resta completar
els informes dels serveis jurídics i de Secretaria General i
enviar l’esborrany al Consell Consultiu, últim pas previ a
l’aprovació pel Consell de Govern.
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 8487/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a bonificacions en transport marítim per a vehicles
de persones amb discapacitat.
Aquesta mesura, que requereix de desplegament
reglamentari, s’ha inclòs en el nou decret regulador de la
bonificació de les tarifes dels serveis regulars de transport
marítim interinsular, que està en tramitació. A di d’avui, resta
completar els informes dels serveis jurídics i de Secretaria
General, enviar l’esborrany al Consell Consultiu, últim pas
previ a l’aprovació pel Consell de Govern.
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BM)
A les Preguntes RGE núm. 8488/18 i 8489/18,
presentades per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a llei d'accessibilitat i
transport marítim.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 8485/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspeccions al transport marítim.
Es va fer una actuació d’inspecció a totes les navilieres que
operen entre Eivissa i Formentera, conjuntament amb personal
de la Direcció General de la Marina Mercant, per tal de
verificar l’acreditació de residència i adequació dels
procediments que donen dret a la bonificació.

Les previsions que afecten les navilieres requereixen del
corresponent desplegament reglamentari. La previsió que es té
més avançada en aquests moments és la bonificació dels
vehicles als titulars de la targeta d’estacionament per a persones
amb discapacitat.
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

BOPIB núm. 164 - 2 de novembre de 2018
Ordre de Publicació
BN)
A les Preguntes RGE núm. 8499, 8502, 8505, 8508, 8511,
8514, 8517, 8520, 8523, 8526, 8529, 8532, 8535, 8538, 8541,
8544, 8547, 8550, 8553, 8556, 8559, 8562, 8565, 8568, 8571,
8574, 8577, 8580, 8583, 8586, 8589, 8592, 8595, 8598, 8601,
8604, 8607, 8610, 8613, 8616, 8619, 8622, 8625, 8628, 8631,
8634, 8637, 8640, 8643, 8646 i 8649/18, presentades per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a import total recaptat en aplicació de l’impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d’hotels, hotels de ciutat, hotels apartaments d’una, dues,
tres, quatre i cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe, quatre
estrelles superior, hotels apartaments d’una, dues i tres
estrelles, d’una, dues i quatre claus i de tres i quatre claus
superior, d’allotjaments no residencials d’empreses
turístiques i residencials, d’habitatges turístics de vacances,
d’habitatges objecte de comercialització d’estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística,
d’hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme interior, d’hostals, hostals-residència, pensions,
posades i cases d’hostes, campaments de turisme o
càmpings, d’albergs i refugis, d’altres establiments o
habitatges de caràcter turístic a les illes de Formentera,
Menorca, Mallorca i Eivissa de novembre de 2017 a gener
de 2018..
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 8666/18, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a projecte de connexió elèctrica
entre Mallorca i Menorca.
La declaració ambiental del cable Mallorca-Menorca en
tramitació, es troba publicada al BOE de 14 de novembre de
2013, per la que es publica la Resolució de 28 d’octubre, de la
Secretaria d’Estat de Medi Ambient, per al que es formula
declaració d’impacte ambiental del projecte de línia elèctrica a
132 kv d’interconnexió Menorca-Mallorca.
Per a aquest projecte, pel fet de ser un enllaç entre illes, és
competent en l’avaluació ambiental i l’autorització el Govern
d’Espanya (Ministeris de Medi Ambient i Energia,
respectivament, ara ambdós dins el Ministeri per a la Transició
Ecològica).
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 8684/18, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a accessibilitat en el transport
nàutic de passatgers entre illes.
Com que les previsions d’aquesta llei que afecten les
navilieres requereixen del corresponent desplegament
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reglamentari, no s’hi ha fet cap control específic a dita
companyia en aquest sentit.
Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BQ)
A les Preguntes RGE núm. 8828, 8830, 88323, 8834 i
9120/18, 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 serveis socials i en educació el mes d’agost;
i imports de les operacions del pendent de pagament
computat a efectes del càlcul del període de pagament el
mes d’agost.
Total del pendent de pagament a 31/08/2018 (Deute comercial)
Àmbit
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

Import de les operacions
(milers d’euros)
117.431,55
2.755,63
479,84
7.102,94

L’import sol·licitat és 2.056,68 milers d’euros.
Palma, 18 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BR)
A les Preguntes RGE núm. 8902/18 a 8935/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a diverses ajuntaments de les Illes Balears a 1 de
setembre de 2018.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
BS)
A les Preguntes RGE núm. 8973/18 a 8976/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als consells insulars a 1 de setembre de 2018.
Consell Insular
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa

Import
1.476.190,90
32.206.893,25
4.311.449,65
4.595.584,58

Palma, 18 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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Ordre de Publicació
BT)
A les Preguntes RGE núm. 8977/18 a 9043/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els ajuntaments a 1 d'agost de 2018.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en els enllaços: 8977-9010 i 9011-9043.

Ordre de Publicació
BU)
A les Preguntes RGE núm. 9044/18 a 9110/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els ajuntaments a 1 de setembre de
2018.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en els enllaços: 9044-9077 i 9078-9110.

Ordre de Publicació
BV)
A les Preguntes RGE núm. 9111/18 a 9114/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els consells insulars a 1 d'agost de
2018.
Consell Insular
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa

Import
2.372.557,56
30.487.998,91
4.394,855,30
4.803.406,24

Palma, 18 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BW)
A les Preguntes RGE núm. 9115/18 a 9118/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els consells insulars a 1 de setembre
de 2018.
Consell Insular
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa

Import
1.476.190,90
32.206.893,25
4.311,449,65
4.595.584,58

Palma, 18 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BX)
A les Preguntes RGE núm. 9193/18 a 9259/18,
presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i

Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
quantitat recaptada en els municipis de les Illes Balears en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017.
Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la
destinació del recaptament del cànon de sanejament d’aigua
està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de
competència autonòmica.
A més, segons els articles 5 i 6 de l’esmentat Decret, el
contribuent serà la persona que consuma l’aigua, i el substitut
del contribuent de les persones físiques o jurídiques que
subministrin l’aigua. Les dades que consten a l’ATIB venen
donades per qui paga el cànon –sigui contribuent o substitut-,
i en el cas del substitut del contribuent, es pot tractar de
persones físiques o jurídiques que subministren de diversos
municipis, de la mateixa manera que ens trobam el cas de
municipis que es veuen subministrats per diverses persones
físiques o jurídiques.
Per aquests motius, i donada la naturalesa autonòmics del
tribut, de la seva recaptació i de la seva destinació, les dades a
aportar seran globals.
Per tot això, l’informam que les quantitats recaptades en
concepte de cànon de sanejament l’aigua durant els exercicis
2016 i 2017 a les Illes Balears són:

Recaptació cànon sanejament 2016 i 2017
Exercici
2016
2017

Total
86.594.924,61€
85.309.445,99€

Palma, 8 d’octubre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 9880/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.
El Decret no preveu un termini de constitució del Comitè,
però està previst constituir-lo tant bon punt hagi de desplegar
les seves funcions previstes a l’apartat 1 de l’article 9.
Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 9881/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
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relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.
No existeix la Capitania Marítima de Menorca (veg. Reial
decret 638/2007). Menorca està inclosa dins la Capitania
Marítima de Palma de Mallorca, la qual sí que es troba
representada.
Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 9882/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.
La representativitat de les illes està garantida, mitjançant els
membres dels diferents consells insulars. La designació dels
membres de les entitats no governamentals és una decisió
interna d’aquestes, es dóna la llibertat de decidir a les pròpies
associacions que seran les que proposin els membres d’acord
amb els criteris (representativitat, geogràfics, nombre de
socis...) que ells mateixos decideixen.

Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 9883/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.
El Comitè, en constituir-se, analitzarà aquest punt i es
pronunciarà al respecte. En tot cas, està previst que el conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pugui desplegar el
Decret 25/2018.
Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 9885/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.
No hi ha termini establert per l’aprovació d’aquest pla, però
s’hi està fent feina.
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Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 9887/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.
El Decret 25/2018 conté una previsió a la disposició
addicional cinquena de insta la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca a fer les gestions pertinents perquè es creï
un Fons Posidònia. El Govern està treballant per crear aquest
fons i serà la norma de creació la que regularà les qüestions que
es plantegen.
Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 9888/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.
És un termini adequat, tenint en compte que la tramitació
administrativa dels instruments de planificació és complexa.
Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 9889/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.
Es refereix als punts de fondeig actualment autoritzats per
part de la Demarcació de Costes.
L’Administració autonòmica queda igualment obligada al
que preveu en aquest sentit el Decret 25/2018.
Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 9890/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.
S’ha aprovat un projecte finançat amb càrrec al fons per a
l’Impuls del Turisme Sostenible al respecte que en aquests
moments es troba en tramitació.
Les prioritats geogràfiques de la cartografia són totes les
praderies de posidònia de les Illes Balears. Dins el projecte es
farà feina a aquells indrets on la cartografia actualment
disponible no tengui la suficient qualitat. En qualsevol cas,
s’utilitzarà sempre la millor informació disponible.
Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 9891/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.

Tal com recull el mateix Decret el criteri és que ha de
prevaler el criteri d’interès de servei públic i de conservació
d’espècies sobre l’econòmic.
Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 9987/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a suport al petit i
mitjà comerç.
En aquests moments, tenim una línia de subvencions
destinada al petit i mitjà comerç, convocatòria publicada al
BOIB núm. 59, de 12 de maig de 2018. Després d’un mes de
presentació de sol·licituds, ja s’ha fet i notificat la resolució de
concessió a tots els comerços beneficiats, i ara tenen fins dia 31
d’octubre de 2018 per presentar les justificacions
corresponents. Una vegada revisades les justificacions, s’aniran
fent els pagaments corresponents.
Si aquestes justificacions són correctes en la seva totalitat,
s’haurà concedit el 100% del que estava previst a la
convocatòria. Inclús, dita convocatòria es va ampliar i s’ha
concedit el 100% tant de l’inicialment previst com de
l’ampliació.
Palma, 22 d’octubre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

No hi ha termini establert, però s’hi està fent feina.
Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ

A la Pregunta RGE núm. 9892/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.

Ordre de Publicació

CI)

Els camps de boies ja existents s’executen d’acord amb el
projecte autoritzat per la Demarcació de Costes. Aquest estiu
no ha estat possible reubicar tots els punts de fondeig, però està
previst fer-ho gradualment.
Palma, 29 d’octubre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 9893/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.

A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei
RGE núm. 6802/18 i obertura del termini de presentació
d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra, en sessió del proppassat dia 23 d'octubre, la
proposició de llei esmentada, de modificació de la Llei
10/1998, de 14 de desembre, dels col·legis professionals de les
Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents
de les Illes Balears, d'acord amb l'article 131.6 del Reglament
de la cambra, acorda de trametre-la a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals i d'obrir un termini de 15 dies per tal
que els grups parlamentaris hi puguin presentar esmenes, que
finalitzarà dia 20 de novembre d'enguany.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
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B)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 11374/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per la diputada Patrícia
Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a evolució del trasllat de pacients des de Menorca,
Eivissa i Formentera, inclosa a l'ordre del dia de la sessió
plenària de dia 30 d'octubre de 2018, per la pregunta RGE núm.
11670/18, relativa a mesures per evitar que els ciutadans de
Menorca tornin a quedar sense electricitat.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei
RGE núm. 2756/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, admet a tràmit l'escrit 11778/18,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb els articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i amb la
Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a modificació
de la normativa reguladora de l'impost municipal sobre vehicles
de tracció mecànica, es tramiti per aquest procediment.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 11716/18,
presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del
Decret llei 3/2018, de 29 d'octubre, de concessió d'un crèdit
extraordinari per atendre despeses inajornables derivades
de les inundacions provocades per les fortes pluges del dia
9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca,
amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2018, havent estat publicat en el BOIB núm.
135 de 30 d'octubre de 2018, el Decret llei 3/2018, de 29
d'octubre, de concessió d'un crèdit extraordinari per atendre
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despeses inajornables derivades de les inundacions provocades
per les fortes pluges del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca
de Llevant de Mallorca, amb càrrec als pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018,
acorda, conformement amb l’establert als articles 49.2 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 148 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, preveure’n el debat i la
votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple del
Parlament en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.
Palma, a 31 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

