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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2019, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 1435/19, relativa a política general del Govern en
matèria de transport públic, amb l'esmena RGE núm. 1745/19,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a transferir al Consell Insular de Mallorca les
competències en matèria de transport públic tal com tenen la
resta d’illes de l’arxipèlag balear. Aquesta transferència s’haurà
de fer amb la dotació suficient tant en recursos econòmics com
en infraestructures i recursos humans necessaris.

A la seu del Parlament, 5 de març de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2019, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 9972/18, relativa a pagament
de les ajudes del Pla de Desenvolupament Rural (PDR), i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears a fer efectius, de manera immediata, els pagaments
pendents de les ajudes del PDR dels anys 2016, 2017 i 2018.

A la seu del Parlament, 5 de març de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5270/18, relativa a reforma del Codi
Penal pel que fa als delictes contra la llibertat sexual, amb
l'esmena RGE núm. 1863/19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Espanyol a
adequar el nostre ordenament jurídic amb el ratificat Conveni
del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita de la
violència contra les dones i la violència domèstica (conegut
com el Conveni d’Estambul), particularment amb la inclusió en
els tipus d'agressió sexual dels articles 178 i 183.2 del Codi
Penal, al costat de la violència o la intimidació, d’altres dos
supòsits que consistiran en la conducta deliberada i directa
d'anul•lar la voluntat de la víctima, bé sigui per l'actuació
conjunta de dues o més persones, o bé per la utilització de
fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química
idònia a aquest efecte.

2. El Parlament de les Illes Balears, conformement amb el
principi de presència equilibrada per sexes en "comitès de
persones expertes o comitès consultius", previst a l'article 54 de
la Llei 24/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, insta
el Ministeri de Justícia a garantir la paritat en la designació dels
vocals permanents en totes les seccions.

3. El Parlament de les Illes Balears, a partir de la constatació
que les víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat
sexuals són majoritàriament dones, insta el Consell General del
Poder Judicial i el Ministeri Fiscal, a donar màxima prioritat a
la formació dels membres de la carrera judicial i fiscal en
matèria d'igualtat de gènere: en el pla docent de la formació
inicial que reben els futurs jutges a l'Escola Judicial (tant a la
fase presencial com a la de pràctiques tutelades), així com
també als programes de formació continuada i especialitzada
(programació d'activitats i elecció de continguts) de jutges,
magistrats i fiscals, especialment en els processos selectius i en
les proves selectives per accedir a òrgans judicials
especialitzats en violència cap a la dona i especialització de
jutjats penals. Així mateix, insta el Consell General del Poder
Judicial a reactivar i a enfortir el Fòrum permanent en matèria
d'igualtat creat l'any 2014.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les
Illes Balears a incloure i a fomentar en tots els àmbits
acadèmics la formació, la docència i la recerca en igualtat de
gènere i no-discriminació de forma transversal, en compliment
del que disposa l'article 4.7 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, i particularment en els estudis de Grau de
Dret.

A la seu del Parlament, 12 de març de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-182.pdf#page=133
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901745
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-157.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901863
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14569/18, relativa a millora de les
condicions d'educació infantil 0-3, amb les esmenes RGE núm.
1872/19, 1880/19, 1881/19, 1882/19, 1883/19 i 1884/19, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reconèixer plenament el caràcter educatiu de cicle de
l’educació infantil 0-3 anys i a iniciar una millora en la
competència en matèria educativa a les diferents comunitats
autònomes mitjançant l’adaptació i l’actualització de la dotació
pressupostària de la transferència d’Educació que es realitzà
sense contemplar aquesta etapa com a educativa amb caràcter
complet.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
facilitar mesures urgents per a la creació, la consolidació i la
reconversió de places d'educació infantil 0-3 anys i a donar
resposta a les necessitats d'escolarització en aquest nivell, a la
vegada que des de la Conselleria d'Educació es van posant en
marxa les mesures amb les partides que el Parlament va aprovar
el 22 de maig de 2018 i que ja ha dotat a la Llei de
pressupostos de 2019.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
treballar, respectant les competències de les comunitats
autònomes, en la regulació i ordenació d'aquesta etapa
educativa des del punt de vista curricular i organitzatiu.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
establir, per raons de protecció a la infància, que els centres que
atenguin regularment infants de 0-3 sense autorització de
l'administració educativa hagin de complir els mateixos
requisits que els centres educatius en matèria d'espais,
instal•lacions, ràtios adults-infants i titulacions del personal.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a establir amb caràcter bàsic les funcions i composicions de
l’equip d’atenció primerenca i els recursos necessaris per fer
possible l’educació inclusiva en aquestes edats, i a potenciar,
en cooperació amb les comunitats autònomes, l’ampliació i
l’adequació de la xarxa dels equips d’atenció primerenca
d’educació.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat, cadascun dins l'àmbit de les
seves competències, a prendre mesures per facilitar la
conciliació de la vida familiar i laboral avançant en aquest
sentit en les obligacions de les empreses i administracions, a
millorar els serveis i les prestacions per a les famílies amb
infants i a promoure la conscienciació dels membres de la
família en l'estructuració del temps personal i familiar.

A la seu del Parlament, 12 de març de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell

El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

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

de febrer de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm. 11135/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb l'habitatge.

Actuà com a interpelAlant la diputada Sandra Fernández i
Herranz i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm. 222/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del
Govern a l'illa d'Eivissa.

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

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de febrer de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 1538/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret de regulació del
transport marítim, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

B) RGE núm. 1549/19, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament del Port de

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-169.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901872
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901872
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901880
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901881
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901882
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901883
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901884
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-161.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-173.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-182.pdf#page=135
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-182.pdf#page=137
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Sant Antoni de Portmany, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

C) RGE núm. 1542/19, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a transport sanitari, que contestà el conseller
de Territori, Energia i Mobilitat.

D) RGE núm. 1545/19, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a oficina
de l'habitatge buit, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

E) RGE núm. 1548/19, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències per a
la població de la plaga de la processionària del pi, que contestà
la consellera de Salut.

F) RGE núm. 1543/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunicat de
la comissió avaluadora per seleccionar el nou director del
Museu d'Es Baluard, que contestà la consellera de Cultura,
Participació i Esports.

G) RGE núm. 1546/19, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
problemes derivats del lloguer turístic, que contestà la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.

H) RGE núm. 1551/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a REB per a les Illes
Balears, que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.

I) RGE núm. 1553/19, de la diputada Margarita Prohens i Rigo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a competitivitat del
sector turístic, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.

J) RGE núm. 1543/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a acció conjunta
de les Illes Balears amb Còrsega i Sardenya, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

K) RGE núm. 1544/19, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a desnonaments, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

L) RGE núm. 1736/19, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Règim Especial de les Illes
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

M) RGE núm. 1541/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a entrada en vigor del REB, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 1742/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou REB i
sobrecostos de la insularitat, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de març de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

O) RGE núm. 1811/19, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
de residències i centres de dia, que contestà la consellera de
Serveis Socials i Cooperació.

P) RGE núm. 1796/19, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a impacte
ambiental dels creuers, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

Q) RGE núm. 1806/19, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotacions
de personal mèdic, que contestà la consellera de Salut.

R) RGE núm. 1794/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a habitatges públic a Son Busquets, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

S) RGE núm. 1808/19, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència a la
Conselleria d'Educació i Universitat, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

T) RGE núm. 1850/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nota de
selectivitat dels alumnes de les Illes Balears, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

U) RGE núm. 1797/19, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pous
d'aigua que s'obren a Eivissa, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

V) RGE núm. 1807/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació irregular
del gerent del Consorci Palma Arena, que contestà la consellera
de Cultura, Participació i Esports.

W) RGE núm. 1810/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mancances a la sanitat
balear, que contestà la consellera de Salut.

X) RGE núm. 1812/19, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'habitatge, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

Y) RGE núm. 1788/19, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a planificació de
l'aplicació de les mesures aprovades en relació amb l'educació
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infantil fins a tres anys, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.

Z) RGE núm. 1851/19, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desnonament de famílies
de Portocolom, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

AA) RGE núm. 1795/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a millores de finançament, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

AB) RGE núm. 1798/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a limitació
del preu del lloguer, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

AC) RGE núm. 1813/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalitat de les Illes
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

de febrer de 2019, rebutjà els Punts 1 a 10 de la Moció RGE
núm. 1435/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en matèria de transport públic, amb
el resultat següent: 
• Punts 1, 3, 5 i 10: vots emesos 52, vots a favor 21, vots en

contra 28 i abstencions 3.
• Punt 2: vots emesos 52, vots a favor 16, vots en contra 31

i abstencions 5.
• Punt 4: vots emesos 51, vots a favor 23, vots en contra 28

i abstencions 0.
• Punt 6: vots emesos 52, vots a favor 18, vots en contra 29

i abstencions 5.
• Punt 7: vots emesos 52, vots a favor 24, vots en contra 28

i abstencions 0.
• Punts 8 i 9: vots emesos 52, vots a favor 19, vots en contra

28 i abstencions 5.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2019, rebutjà el Punt 3 de la Proposició no de llei
RGE núm. 9971/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla hidrològic i connexió de la dessaladora de Ciutadella, amb
el resultat següent: vots emesos 48, vots a favor 21, vots en
contra 27 i abstencions 0.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Presidenta del Govern,

davant el Ple de la cambra, sobre el nou règim especial de
les Illes Balears (RGE núm. 1766/19).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de març de 2019, tengué lloc la compareixença del Sra.
Presidenta del Govern de les Illes Balears, qui informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud davant el Ple

de la cambra RGE núm. 1550/19.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de febrer de 2019, decaigué la pregunta esmentada,
presentada pel Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament a proveïdors, a causa
de l'absència del diputat esmentat.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

B)
Aprovació de l'Informe sobre el compliment del

pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici
2018.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de febrer de 2019, s'aprovà, per 49 vots a favor, cap en
contra i cap abstenció, l'informe esmentat a l'enunciat.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Presa de possessió de la diputada Sra. María Asunción

Pons i Fullana.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de març de 2019, atesa la renúncia al càrrec de diputat del
Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, jurà el càrrec de diputada la Sra. María Asunción Pons
i Fullana.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Declaració institucional del Parlament de les Illes

Balears relativa a persones desaparegudes.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de març de 2019, s'aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Declaració institucional del parlament de les Illes Balears
relativa a persones desaparegudes

9 de març

Les denúncies per desaparició de persones en el conjunt de
l'Estat espanyol són més de vint mil cada any, segons l'últim
Informe del Ministeri d'Interior (2018). 

D'aquestes, a les Illes Balears són més d'un centenar les
denúncies que romanen actives.

La desaparició d'una persona causa angoixa i incertesa en
els seus familiars i una gran sensació d'inseguretat, que exigeix
als poders públics dur a terme totes les gestions i emprar els
mitjans necessaris per trobar la persona absent.

Aquestes situacions requereixen celeritat en les accions,
intercanvi d'informació i una actuació coordinada dels
departaments implicats en la recerca. En aquest àmbit són
també fonamentals la cooperació, la coordinació i la
colAlaboració entre les forces policials per a la investigació i la
recerca de persones desaparegudes, especialment en els
supòsits en què la desaparició no té una causa aparent.

El 10 de novembre de 2010 el Congrés dels Diputats va
declarar dia 9 de març com el Dia de les persones
desaparegudes sense causa aparent. Al seu torn, el 6 de febrer
de 2013, el Senat va crear la Comissió Especial per a l'estudi de
la problemàtica de les persones desaparegudes sense causa
aparent, les conclusions de la qual van ser aprovades el 12 de
febrer de 2014.

El Parlament de les Illes Balears, conscient de la
responsabilitat que tenen els poders públics en la investigació
dels casos de desaparició de persones i per garantir que els
familiars reben l'atenció que mereixen, acorda:

1. Recordar que el 9 de març és el dia de les persones
desaparegudes sense causa aparent i solidaritzar-nos amb les
famílies i mantenir l'atenció sobre les seves causes.

2. Mostrar la solidaritat a totes les famílies i associacions de
familiars de persones desaparegudes. 

3. Demanar al Govern que continuï treballant la coordinació
institucional per a la investigació i la recerca de les persones
desaparegudes i avançar per millorar l'atenció i l’ajuda als seus
familiars.

4. Tenir en compte les recomanacions del Senat contingudes a
l'informe de la Comissió Especial per a l'estudi de la
problemàtica de les persones desaparegudes sense causa
aparent.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei de

l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa (RGE
núm. 14764/18).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2019, procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició de
llei esmentada a l'enunciat.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

B)
Relació de llocs de treball de personal funcionari de

l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de
2019, aprovà la Relació de llocs de treball de personal
funcionari de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció
a les Illes Balears, amb el text que es transcriu a continuació.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL
FUNCIONARI DE L'OFICINA DE PREVENCIÓ I

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES
BALEARS

Disposicions generals

1) L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears es configura com a única unitat orgànica d'adscripció,
de manera que tots els llocs de treball s'adscriuen a aquesta.

2) D'acord amb el que indiquen els articles 8 i 10 del
Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina, els
llocs de director adjunt o directora adjunta, així com els llocs
de cap d'àrea, tenen naturalesa directiva i, per tant, estan
assimilats en el seu rang administratiu a alts càrrecs. D'acord
amb l'article 79 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'han de
proveir, en conseqüència, pel sistema de lliure designació.

3) De la mateixa manera, també es proveirà per aquest sistema
el lloc de secretari o secretària personal, tal com indica
l’esmentat Reglament.

4) Els llocs d'Inspector o Inspectora Cap d'Equip, també es
proveiran pel sistema de lliure designació d'acord amb
l'esmentat precepte, pel fet que impliquen una elevada
responsabilitat per garantir l'adequat exercici d'autoritat i/o
inspecció administrativa, així com la protecció de dades
personals; per gestionar informació especialment reservada, la
qual cosa obliga a extremar la confidencialitat i discreció per
sobre del que s’exigeix a qualsevol funcionari; per la seva
dependència directa d'un directiu assimilat a alt càrrec; i per
requerir una especial confiança personal per exercir les seves
funcions.

5) Els llocs de Cap d’Unitat, Adjunt a Cap d’Unitat, Ajudant i
Ajudant Base són llocs de treball singularitzats que es
proveiran mitjançant concurs específic.

6) A més dels complements de destinació i específic, el
personal funcionari de l'Oficina podrà percebre els
complements de carrera i de productivitat, així com les
gratificacions, previstos a l’article 121.3 de la Llei 3/2007. El
complement de carrera se satisfarà al personal de l'Oficina en
les mateixes condicions que les establertes per al personal

funcionari de la comunitat autònoma, mentre no es desenvolupi
per la mateixa Oficina la normativa interna que reguli el
sistema de carrera professional horitzontal. El complement de
productivitat i les gratificacions se satisfaran d'acord amb les
instruccions que a l'efecte dicti el Director o Directora de
l'Oficina.

7) Els nivells de llengua catalana establerts per a cada lloc de
treball es regiran pel que disposa el Decret 11/2017, de 24 de
març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els
procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar
llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. No obstant això, d'acord amb la Disposició
Addicional Sisena de l'esmentat Decret, el personal funcionari
d'altres administracions que participi en un procediment de
provisió de llocs de treball de l'Oficina, si no pot acreditar el
nivell mínim exigit de coneixements de llengua catalana
corresponent al lloc de treball al qual opta, disposarà d'un
termini de dos anys, comptats a partir de la data d'ocupació del
lloc de treball, per aconseguir-ho i acreditar-ho.

Llocs de treball

La relació de llocs de treball de l'Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears és la següent.

Codi Administració de procedència

A5 Totes les administracions públiques

Codi Cos de procedència

TC Tots els cossos generals i especials del grup i
subgrup corresponent, ja siguin de l'Administració
de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de
l'Administració Local, així com el personal
estatutari dels serveis de salut, personal
universitari, personal al servei de les assemblees
legislatives, al servei dels òrgans constitucionals o
estatutaris, o personal funcionari amb habilitació
de caràcter nacional.

Codi Forma de provisió

LD Lliure designació

C Concurs

Codi Observacions

DE Dedicació especial

HDE Horari i dedicació especial

IN Incompatibilitat

RDT Responsabilitat i dificultat tècnica
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Codi Requisits

R1 Títol corresponent al segon cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret, ciències polítiques i de
l'administració pública, economia, administració i
direcció d'empreses, ciències de la informació,
relacions laborals o ciències empresarials,
actuarials i financeres.

Experiència de dos anys en alguna d'aquestes
matèries: contractació pública, gestió
pressupostària, subvencions, gestió de personal,
control d'ingressos públics, blanqueig de capitals o
planejament i disciplina urbanística.

R2 Títol corresponent al segon cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret, ciències polítiques i de
l'administració pública, economia, administració i
direcció d'empreses, ciències de la informació,
relacions laborals o ciències empresarials,
actuarials i financeres.

Experiència de dos anys en alguna d'aquestes
matèries: contractació pública, gestió
pressupostària, subvencions, gestió de personal,
control d'ingressos públics, blanqueig de capitals o
planejament i disciplina urbanística.

R3 Títol corresponent al segon cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret, ciències polítiques i de
l'administració pública, economia, administració i
direcció d'empreses, ciències de la informació,
relacions laborals o ciències empresarials,
actuarials i financeres.

Experiència de dos anys en alguna d'aquestes
matèries: contractació pública, gestió
pressupostària, subvencions, gestió de personal,
control d'ingressos públics, blanqueig de capitals o
planejament i disciplina urbanística.

R4 Títol corresponent al segon cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret, ciències polítiques i de
l'administració pública, economia, administració i
direcció d'empreses, ciències de la informació,
relacions laborals o ciències empresarials,
actuarials i financeres.

Experiència de dos anys en alguna de las següents
matèries: contractació pública, gestió
pressupostària, gestió de personal.

R5 Títol corresponent al segon cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret.

Experiència de dos anys en funcions de
representació i defensa de l'Administració, de
qualsevol administració pública.

Inspector/a cap d'equip d'investigació

R6 Títol corresponent al segon cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret, ciències polítiques i de
l'administració pública, economia, administració i
direcció d'empreses, ciències de la informació,
relacions laborals o ciències empresarials,
actuarials i financeres.

Experiència de dos anys en alguna d'aquestes
matèries: contractació pública, gestió
pressupostària, subvencions, gestió de personal,
control d'ingressos públics, blanqueig de capitals
o planejament i disciplina urbanística.

Inspector/a cap d'equip de prevenció

R6 Títol corresponent al segon cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret, ciències polítiques i de
l'administració pública, economia, administració i
direcció d'empreses, ciències de la informació,
relacions laborals o ciències empresarials,
actuarials i financeres.

Experiència de dos anys en alguna d'aquestes
matèries: contractació pública, gestió
pressupostària, subvencions, gestió de personal,
control d'ingressos públics, blanqueig de capitals
o planejament i disciplina urbanística.

Inspector/a cap d'equip TIC i anàlisi
d'informació

R6 Títol corresponent al segon cicle d'ensenyament
universitari o grau d'enginyeria informàtica,
enginyeria en computació, ciències exactes o
matemàtiques, tecnologies de la telecomunicació,
enginyeria en telecomunicacions o equivalents.

Experiència de dos anys en alguna d'aquestes
matèries: informàtica de sistemes i de gestió,
tecnologies de la informació i la comunicació,
anàlisi de dades o estadística.

Cap d’unitat d'investigació

R7 Títol corresponent al primer cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret, ciències polítiques i de
l'administració pública, economia, administració
i direcció d'empreses, ciències de la informació,
relacions laborals o ciències empresarials,
actuarials i financeres.

Experiència d’un any en alguna d'aquestes
matèries: contractació pública, gestió
pressupostària, subvencions, gestió de personal,
control d'ingressos públics, blanqueig de capitals
o planejament i disciplina urbanística.
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Cap d'unitat de prevenció

R7 Títol corresponent al primer cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret, ciències polítiques i de
l'administració pública, economia, administració
i direcció d'empreses, ciències de la informació,
relacions laborals o ciències empresarials,
actuarials i financeres.

Experiència d’un any en alguna d'aquestes
matèries: contractació pública, gestió
pressupostària, subvencions, gestió de personal,
control d'ingressos públics, blanqueig de capitals
o planejament i disciplina urbanística.

Cap d'unitat tic i anàlisi d'informació

R7 Títol corresponent al primer cicle d'ensenyament
universitari o grau d'enginyeria informàtica,
enginyeria en computació, ciències exactes o
matemàtiques, d'enginyeria en telecomunicacions,
o enginyeria tècnica en informàtica de gestió o en
informàtica de sistemes.

Experiència d’un any en implantació de mesures
de seguretat en xarxes de comunicacions i
sistemes d'informació: eines d'anàlisi de logs i de
detecció de vulnerabilitats en aplicacions web.

Cap d'unitat de RRHH i AE

R7 Títol corresponent al primer cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret, ciències polítiques i de
l'administració pública, economia, administració
i direcció d'empreses, ciències de la informació,
relacions laborals o ciències empresarials,
actuarials i financeres.

Experiència d’un any en alguna de las següents
matèries: contractació pública, gestió
pressupostària, gestió de personal.

Adjunt/a a cap d'unitat

R8 Títol corresponent al primer cicle d'ensenyament
universitari o grau de dret, ciències polítiques i de
l'administració pública, economia, administració
i direcció d'empreses, ciències de la informació,
relacions laborals o ciències empresarials,
actuarials i financeres.

Ajudant

R9 Títol de batxiller, de tècnic/a superior en formació
professional específica en matèria d'administració
o les acreditacions equivalents.

Ajudant base

R10 Títol de batxiller, de tècnic/a superior en
formació professional específica en matèria
d'administració o les acreditacions equivalents.

Experiència d’un any en atenció i informació al
públic.

Secretari o secretària personal

R11 Títol de batxiller, de tècnic/a superior en
formació professional específica en matèria
d'administració o les acreditacions equivalents.

Experiència de dos anys en llocs de secretari/ària,
similars a les descrites en el lloc de treball.

Coneixements d'aplicacions informàtiques per al
tractament, arxiu i gestió de documentació
administrativa.

Codi Mèrits

M1 Experiència en coordinació d'equips de treball.
Nivell Intermedi-Alt (B2) de l’idioma anglès i/o
francès, o equivalents.

M2 Experiència en coordinació d'equips de treball.
Nivell Intermedi -Alt (B2) de l’idioma anglès i/o
francès, o equivalents.

M3 Experiència en coordinació d'equips de treball.
Nivell Intermedi -Alt (B2) de l’idioma anglès i/o
francès, o equivalents.

M4 Experiència en coordinació d'equips de treball.
Nivell Intermedi (B1) de l’idioma anglès i/o
francès, o equivalents.

M5 Experiència en coordinació d'equips de treball.
Nivell Intermedi (B1) de l’idioma anglès i/o
francès, o equivalents.

Inspector/a cap d'equip d'investigació

M6 • Nivell Intermedi (B1) de l’idioma anglès i/o
francès, o equivalents.
• Coneixements econòmicofinancers i/o
comptables.
• Maneig d'ofimàtica a nivell usuari, internet,
correu electrònic i xarxes socials.

Inspector/a cap d'equip de prevenció

M6 • Nivell Intermedi (B1) de l’idioma anglès i/o
francès, o equivalents.
• Experiència prèvia de dos anys en qualsevol
de les següents matèries: govern obert,
organització del sector públic o organització
d'activitats formatives dirigides a servidors
públics.
• Coneixements econòmicofinancers i/o
comptables.
• Maneig d'ofimàtica a nivell usuari, internet,
correu electrònic i xarxes socials.
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Inspector/a cap d'equip tic i anàlisi
d'informació

M6 • Nivell Intermedi -Alt (B2) de l’idioma anglès
i/o francès, o equivalents.
• Coneixements de l'Esquema Nacional de
Seguretat i protecció de dades personals.

Cap d'unitat d'investigació

M7 • Nivell Intermedi (B1) de l’idioma anglès i/o
francès, o equivalents.
• Coneixements econòmicofinancers i/o
comptables.
• Experiència en la tramitació d'expedients
administratius.
• Maneig d'ofimàtica a nivell usuari, internet,
correu electrònic i xarxes socials.

Cap d'unitat de prevenció

M7 • Nivell Intermedi (B1) de l’idioma anglès i/o
francès, o equivalents.
• Experiència prèvia en qualsevol de les
següents matèries: govern obert, organització del
sector públic o organització d'activitats
formatives dirigides a servidors públics.
• Experiència en la tramitació d'expedients
administratius.
• Maneig d'ofimàtica a nivell usuari, internet,
correu electrònic i xarxes socials.

Cap d'unitat TIC i anàlisi d'informació

M7 • Nivell Intermedi (B1) de l’idioma anglès i/o
francès, o equivalents.
• Coneixements o experiència en sistemes
operatius Windows, aplicacions ofimàtiques,
manteniment d'equips d'ofimàtica i xarxes
d'ordinadors.
• Coneixements de l'Esquema Nacional de
Seguretat i protecció de dades personals.

Cap d'unitat de RRHH i AE

M7 • Experiència en comptabilitat pública.
• Experiència en la gestió i control horari,
vacances, permisos i llicències, plans d'acció
social, plans de formació i gestió de nòmines.
• Maneig d'ofimàtica a nivell usuari, internet,
correu electrònic i xarxes socials.

Adjunt/a a cap d'unitat

M8 • Coneixements en alguna de las següents
matèries: contractació pública, gestió
pressupostària, subvencions, gestió de personal,
control d'ingressos públics o planejament i
disciplina urbanística.
• Maneig d'ofimàtica a nivell usuari, internet,
correu electrònic i xarxes socials.

Ajudant

M9 • Coneixement d'aplicacions de gestió
econòmicopressupostaria i de nòmines.
• Coneixements i experiència amb aplicacions
informàtiques per al tractament, arxiu i gestió de
documentació administrativa.
• Maneig d'ofimàtica a nivell usuari, internet,
correu electrònic i xarxes socials.

Ajudant base

M10 • Coneixements i experiència amb aplicacions
informàtiques per al tractament, arxiu i gestió de
documentació administrativa.
• Maneig d'ofimàtica a nivell usuari, internet,
correu electrònic i xarxes socials.

Secretari o secretària personal

M11 • Coneixements d’aplicacions informàtiques
per al tractament, arxiu i gestió de
documentació administrativa.
• Experiència en atenció i informació al
públic.
• Maneig d'ofimàtica a nivell usuari, internet,
correu electrònic i xarxes socials.
• Nivell Intermedi -Alt (B2) de l’idioma
anglès i/o francès, o equivalents.

A la seu del Parlament, 26 de març de 2019
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
El vicepresident
Antonio Gómez i Pérez

Ordre de Publicació

C)
Aprovació del Codi deontològic de l'Oficina de

Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de
2019, aprovà la proposta de Codi deontològic de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears.

Palma, a 26 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 14211/17, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de conducció Maria de la
Salut-Petra a finançar amb càrrec a la recaptació de
l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears.

El desembre de 2016 des de l’Àrea de Construcció i Gestió
d’Abastament i Dessaladores de l’Agència Balear de l’Aigua i
de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), es va redactar el Projecte
de conducció de Petra a Maria de la Salut.

El Consell d’Administració d’ABAQUA celebrat el 25
d’abril de 2017 va autoritzar l’inici de l’expedient de
contractació de les obres per a la construcció de la conducció
Maria de la Salut a Petra, per un pressupost màxim de
10.287.539,61€ (IVA exclòs).

El juny de 2017 es va elaborar l’estudi d’Avaluació
d’Impacte Ambiental (EIA ordinària) sobre el projecte de
conducció de Maria de la Salut a Petra.

En compliment de l’article 36.1 de la Llei 21/2013, de data
9 de desembre, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, es va
remetre a informació pública el projecte tècnic i l’estudi
d’avaluació d’impacte ambiental de la conducció de Maria de
la Salut-Petra, publicant-se l’anunci al Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 82, de 6 de juliol de 2017.

En data 6 de juliol de 2017, es va publicar a la web
d’ABAQUA, (transparència-exposició pública), per termini de
30 dies, el projecte de Petra a Maria de la Salut i l’Estudi
d’Impacte Ambiental.

Aquest tràmit d’informació pública va finalitzar en data 22
d’agost de 2017, sense que consti que al registre de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA),
s’hagin presentat al·legacions.

El 25 d’octubre de 2017 es va sol·licitar a la Comissió
Balear de Medi Ambient l’inici de l’Avaluació d’Impacte
Ambiental Ordinària del Projecte de Maria de la Salut a Petra
en virtut del previst a l’article 39 de la Llei 21/2014 de data 9
de desembre.

Palma, 21 de maig de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 4432 i 4433/18, presentades
per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a despeses i import monetari dels
acompanyaments de pacients.

Els pacients tenen fins a 5 anys per presentar factures de
despeses i demanar el seu reintegrament. Per tant, no es disposa
de les dades mes a mes.

Trasllats de pacients i acompanyants 2017

Trajectes Pacients Pacients i
acompanyants

Eivissa 
Menorca
Formentera
Mallorca
Total a la península 

220 
207

8
834

1.268

610
498
34

2.242
3.384

Trasllat interilles 2017

Import
dietes

Import
pernocta

Total

Hospital Can
Misses
Trasllats de
pacients
Trasllat
d’acompanyants

37.668 

62.202

10.160

98.876

47.828 

161.078

Hospital
Mateu Orfila
Trasllats de
pacients
Trasllat
d’acompanyants

78.310 

108.959

94.156 

167.731

172.466 

276.690

Hospital
Formentera
Trasllats de
pacients
Trasllat
d’acompanyants

2.805

4.591

512

10.733

3.317 

15.324

Total interilles
Trasllats de
pacients
Trasllat
d’acompanyants

118.783

175.752

104.828 

277.340

223.610 

453.092

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-118.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-142.pdf#page=43
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Trasllat a la península 2017

Import
dietes

Import
pernocta

Total

Hospital Can
Misses
Trasllats de
pacients
Trasllat
d’acompanyants

7.777

10.891

2.119

4.655

9.896 

15.545

Hospital
Mateu Orfila
Trasllats de
pacients
Trasllat
d’acompanyants

13.566

15.393

8.431

15.620

21.997

31.012

Hospital
Formentera
Trasllats de
pacients
Trasllat
d’acompanyants

237

187

37

74

274

260

Mallorca
Trasllats de
pacients
Trasllat
d’acompanyants

39.058

57.445

18.615 

32.731

57.673

90.176

Total
Trasllats de
pacients
Trasllat
d’acompanyants

60.638

83.915

29.202

53.079

89.841

136.994

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

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 12142 a 12174/18,
presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a
empreses que han proveït d'aigua diversos municipis l'any
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.

La naturalesa del tribut és eminentment autonòmica tenint
en compte la destinació d’aquest i l’aspecte subjectiu del
substitut del contribuent, que es pot tractar de persones físiques
o jurídiques que subministren a diversos municipis (de la
mateixa manera que ens trobam el cas de municipis que es

veuen subministrats per diverses persones físiques o
jurídiques).

Respecte a la qüestió plantejada, la informació sol·licitada
es troba considerada com una dada de caràcter reservat amb
transcendència tributària, segons l’estipulat a l’article 95 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

“Article 95
Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària

1. Les dades, els informes o antecedents obtinguts per
l’Administració Tributària en el compliment de les seves
funcions tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzats
per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió
dels quals tingui encomanada i per a la imposició de les
sancions que siguin procedents”.

El mateix article estableix una sèrie de supòsits que
permeten la cessió d’aquestes dades. No obstant això, cap
d’aquestes s’emmarca dins el supòsit objecte de pregunta.

Palma, 3 de desembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 13370, 13372 i 13374/18,
presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Mixt, relatives a Parc Bit Eivissa 4, 6 i
8.

Durant aquests anys s’han dut a terme una sèrie
d’actuacions per tal d’estudiar la necessitat i els serveis que
haurà de donar el futur Centre Bit a Eivissa, per un import total
computat a l’illa d’Eivissa de 61.000€.

1. Procés de descobriment Emprenedor; taller organitzat
conjuntament amb el Consell d’Eivissa per identificar empreses
i projectes transformadors a Eivissa. Aquesta actuació també
s’ha realitzat a totes les illes i ens ha servit per una banda per
identificar el teixit empresarial innovador i els seus projectes
per l’economia de Balears i per cada una de les illes. El cost
derivat d’aquesta actuació ha estat la participació de 2 experts
contractats directament per la Comissió Europea, la DG Regió
s’ha fet càrrec del seu cost, on els contractes són de 45.000€
per expert. El pressupost destinat a aquesta actuació va ser de
30.000€.

2. Think up Culture; fruit de la jornada del procés de
descobriment emprenedor es va identificar un important
número d’empreses del sector d’Indústries Cultures i Creatives.
Per aquest motiu organitzarem unes jornades/tallers de dos dies
de durada al qual varen participar 40 empreses
aproximadament i en les quals un dels ponents fou el diputat de
Podem Illes Balears, per Eivissa, Sr. Aitor Morràs. El
pressupost destinat a aquesta actuació va ser de 12.000€.

3. Estudi de l’economia del coneixement a les Illes Balears, la
DG contractarà un estudi per identificar el pes de l’economia
del coneixement a les Illes Balears que ens serviria per definir
el model de Centre Bit que s’hauria d’executar, consultant

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-165.pdf#page=93
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-167.pdf#page=59
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directament a les empreses d’Eivissa, aquest estudi es realitza
a cada una de les Illes per tenir dades per comparar i degut que
s’ha de desenvolupar una metodologia específica i el cost per
fer-lo per una illa seria molt semblant que per fer-lo per
Balears. El pressupost destinat a aquesta actuació va ser de
19.000€.

4. Estudi per identificar el potencial tecnològic dels Recursos
Humans d’Eivissa i Menorca. El pressupost destinat a aquesta
actuació va ser de 8.651,50€.

5. Organització de “Setmana de la Ciència a Eivissa”. El
pressupost destinat a aquesta actuació va ser d’aproximadament
2.500€.

Palma, 5 de febrer de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 954 a 958/19, presentades pel
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import de les operacions del pendent
del pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament de gener i a import de les operacions
comunicades a l'Administració General de l'Estat el mes de
gener.

L’import sol·licitat és 3.818,71 milers d’euros.

Total pendent de pagament a 31/01/2019 
(en milers d’euros, deute comercial)

Sanitat 134.486.94
Serveis socials     1.297,27
Educació     4.587,86
Resta   16.032,27

Palma, 18 de febrer de 2019
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 959 a 992/19, presentades pel
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos
ajuntaments a 1 de febrer de 2019.

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

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-180.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-180.pdf#page=59
http://xip.parlamentib.es/frge-20191705-2
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