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el Ministeri d'Educació 2013.
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J) RGE núm. 7277/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis amb
el Ministeri d'Educació 2012.
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K) RGE núm. 7278/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procediments
d'inseminació artificial (I).
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L) RGE núm. 7279/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procediments
d'inseminació artificial (II).
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M) RGE núm. 7280/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procediments
d'inseminació artificial (III).
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N) RGE núm. 7281/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procediments de
fecundacions in vitro (I).
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O) RGE núm. 7282/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procediments de
fecundacions in vitro (II).
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P) RGE núm. 7283/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procediments de
fecundacions in vitro (III).
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Q) RGE núm. 7292/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ajuts per a desplaçaments
d'alumnes que cursen estudis universitaris.
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R) RGE núm. 7305/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acreditacions
autoritzades d'habitatges turístics de vacances (I).
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S) RGE núm. 7306/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acreditacions
autoritzades d'habitatges turístics de vacances (II).
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T) RGE núm. 7307/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acreditacions
autoritzades d'habitatges turístics de vacances (III).
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U) RGE núm. 7308/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acreditacions
autoritzades d'habitatges turístics de vacances (IV).
6028
V) RGE núm. 7309/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acreditacions
autoritzades d'habitatges turístics de vacances (V).
6028
X) RGE núm. 7310/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous habitatges
turístics de vacances autoritzats.
6028
Y) RGE núm. 7328/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions de vacances
a SFM.
6028
Z) RGE núm. 7329/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a torns de reforç a SFM.
6028
AA) RGE núm. 7330/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies contra
SFM.
6029
AB) RGE núm. 7331/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a multes a SFM (I).
6029
AC) RGE núm. 7332/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a multes a SFM (II).
6029
AD) RGE núm. 7333/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a multes a SFM (III).
6029
AE) RGE núm. 7334/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous horaris d'estiu
a SFM (I).
6029
AF) RGE núm. 7335/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous horaris d'estiu
a SFM (II).
6029
AG) RGE núm. 7342/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic (I).
6029
AH) RGE núm. 7343/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic (II).
6030
AI) RGE núm. 7344/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic (III).
6030
AJ) RGE núm. 7345/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic (IV).
6030
AK) RGE núm. 7346/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic (V).
6030
AL) RGE núm. 7347/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic (VI).
6031
AM) RGE núm. 7348/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic (VII).
6031
AN) RGE núm. 7349/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat (I).
6031
AO) RGE núm. 7350/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat (II).
6031
AP) RGE núm. 7351/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat (III).
6031
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AQ) RGE núm. 7352/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat (IV).
6032
AR) RGE núm. 7353/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat (V).
6032
AS) RGE núm. 7354/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic (VIII).
6032
AT) RGE núm. 7355/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic (IX).
6032
AU) RGE núm. 7356/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic (X).
6033
AV) RGE núm. 7357/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I).
6033
AX) RGE núm. 7358/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Economia i Competitivitat (I).
6033
AY) RGE núm. 7359/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
6033
AZ) RGE núm. 7360/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I).
6034
BA) RGE núm. 7361/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Família i Serveis Socials (I).
6034
BB) RGE núm. 7362/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (I).
6034
BC) RGE núm. 7363/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Turisme i Esports (I).
6034
BD) RGE núm. 7364/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I).
6034
BE) RGE núm. 7365/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II).
6035
BF) RGE núm. 7366/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Economia i Competitivitat (II).
6035
BG) RGE núm. 7367/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II).
6035
BH) RGE núm. 7368/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (II).
6035
BI) RGE núm. 7369/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Família i Serveis Socials (II).
6036
BJ) RGE núm. 7370/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (II).
6036
BK) RGE núm. 7371/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Turisme i Esports (II).
6036
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BL) RGE núm. 7372/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II).
6036
BM) RGE núm. 7373/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I).
6036
BN) RGE núm. 7374/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Economia i Competitivitat (I).
6037
BO) RGE núm. 7375/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
6037
BP) RGE núm. 7376/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I).
6037
BQ) RGE núm. 7377/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria de Família i Serveis Socials (I).
6037
BR) RGE núm. 7378/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria de Salut (I).
6038
BS) RGE núm. 7379/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria de Turisme i Esports (I).
6038
BT) RGE núm. 7380/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I).
6038
BU) RGE núm. 7381/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II).
6038
BV) RGE núm. 7382/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Economia i Competitivitat (II).
6039
BX) RGE núm. 7383/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II).
6039
BY) RGE núm. 7384/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (II).
6039
BZ) RGE núm. 7385/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria de Família i Serveis Socials (II).
6039
CA) RGE núm. 7386/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria de Salut (II).
6040
CB) RGE núm. 7387/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria de Turisme i Esports (II).
6040
CC) RGE núm. 7388/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II).
6040
CD) RGE núm. 7389/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (III).
6040
CE) RGE núm. 7390/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Economia i Competitivitat (III).
6041
CF) RGE núm. 7391/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (III).
6041
CG) RGE núm. 7392/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (III).
6041
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CH) RGE núm. 7393/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Família i Serveis Socials (III).
6041
CI) RGE núm. 7394/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (III).
6042
CJ) RGE núm. 7395/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Turisme i Esports (III).
6042
CK) RGE núm. 7396/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (III).
6042
CL) RGE núm. 7397/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
6042
CM) RGE núm. 7398/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II).
6042
CN) RGE núm. 7399/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (III).
6043
CO) RGE núm. 7400/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (IV).
6043
CP) RGE núm. 7401/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (V).
6043
CQ) RGE núm. 7402/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (VI).
6043
CR) RGE núm. 7403/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (VII).
6044
CS) RGE núm. 7404/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (VIII).
6044
CT) RGE núm. 7405/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (IX).
6044
CU) RGE núm. 7406/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (X).
6044
CV) RGE núm. 7409/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (I).
6045
CX) RGE núm. 7410/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (II).
6045
CY) RGE núm. 7411/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (III).
6045
CZ) RGE núm. 7412/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (IV).
6045
DA) RGE núm. 7413/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (V).
6046
DB) RGE núm. 7414/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (VI).
6046
DC) RGE núm. 7415/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (VII).
6046
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DD) RGE núm. 7416/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (VIII).
6046
DE) RGE núm. 7417/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (IX).
6046
DF) RGE núm. 7418/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (X).
6047
DG) RGE núm. 7419/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (I).
6047
DH) RGE núm. 7420/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (II).
6047
DI) RGE núm. 7421/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (III).
6047
DJ) RGE núm. 7422/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (IV).
6048
DK) RGE núm. 7423/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (V).
6048
DL) RGE núm. 7424/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (VI).
6048
DM) RGE núm. 7425/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (VII).
6048
DN) RGE núm. 7426/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (VIII).
6049
DO) RGE núm. 7427/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (IX).
6049
DP) RGE núm. 7428/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (X).
6049
DQ) RGE núm. 7429/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (XI).
6049
DR) RGE núm. 7430/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (XII).
6050
DS) RGE núm. 7431/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (XIII).
6050
DT) RGE núm. 7432/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (XIV).
6050
DU) RGE núm. 7433/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (XV).
6050
DV) RGE núm. 7434/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques (I).
6051
DX) RGE núm. 7435/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques (II).
6051
DY) RGE núm. 7436/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques (III).
6051
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DZ) RGE núm. 7437/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagar matrícula.
6051
EA) RGE núm. 7438/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per
a la provisió d'inspectors accidentals.
6051
EB) RGE núm. 7439/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als hospitals
públics (I).
6051
EC) RGE núm. 7440/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als hospitals
públics (II).
6051
ED) RGE núm. 7441/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als hospitals
públics (III).
6052
EE) RGE núm. 7442/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a Verge de
Lluc (I).
6052
EF) RGE núm. 7443/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a Verge de
Lluc (II).
6052
EG) RGE núm. 7444/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades (I).
6052
EH) RGE núm. 7445/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades (II).
6052
EI) RGE núm. 7446/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues de cada hospital públic de la nostra comunitat autònoma.
6052
EJ) RGE núm. 7447/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues de cada hospital públic de la nostra comunitat autònoma declarats objectors.
6053
EK) RGE núm. 7448/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per intervenció quirúrgica.
6053
EL) RGE núm. 7449/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per consulta externa.
6053
EM) RGE núm. 7450/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per proves complementàries.
6053
EN) RGE núm. 7461/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla director
del Port de Sant Antoni de Portmany.
6053
EO) RGE núm. 7462/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació
de la Casa del Rector de Sant Josep de Sa Talaia.
6053
EP) RGE núm. 7463/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a restauració
de la Casa de Bombeig de Sant Josep de Sa Talaia.
6054
EQ) RGE núm. 7464/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drenatge OD3
autovia del nou accés a l'aeroport d'Eivissa.
6054
ER) RGE núm. 7465/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instalAlació
de la modificació de la línia aèria MT.LMT.BT soterrades i CT vista FS.
6054
ES) RGE núm. 7466/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pedrera Es
Canal d'En Capità.
6054
ET) RGE núm. 7467/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de la xarxa subterrània de BT a Cala Carbó.
6054
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EU) RGE núm. 7468/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
restauració de terrenys de la pedrera Canal d'Eivissa.
6054
EV) RGE núm. 7469/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparcament
públic exterior de la platja Es Cavallet.
6055
EX) RGE núm. 7470/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estació
radioelèctrica per a transmissió TDT Puig de N'Andreu.
6055
EY) RGE núm. 7471/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
núm. 1 del projecte d'artèries generals de la dessalinitzadora a les xarxes de Sant Joan de Labritja.
6055
EZ) RGE núm. 7472/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instalAlació
de la línia d'MT 12 línies de BT a Ses Taules d'En Vinyes.
6055
FA) RGE núm. 7473/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla director
sectorial de carreteres d'Eivissa i Formentera.
6055
FB) RGE núm. 7474/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla director
sectorial de comerç d'Eivissa.
6055
FC) RGE núm. 7475/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
puntual PGOU dels nuclis de Sant Mateu d'Aubarca i Santa Agnès de Corona.
6055
FD) RGE núm. 7476/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves normes
subsidiàries de Sant Antoni de Portmany.
6056
FE) RGE núm. 7477/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
subterrània d'una xarxa de baixa tensió.
6056
FF) RGE núm. 7478/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament de més
a pensionistes per copagament (I).
6056
FG) RGE núm. 7479/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament de
més a pensionistes per copagament (II).
6056
FH) RGE núm. 7480/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament de
més a pensionistes per copagament (III).
6056
FI) RGE núm. 7493/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adaptació de
les normes subsidiàries de planejament al PTI d'Eivissa i Formentera.
6056
FJ) RGE núm. 7494/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a circuit insular
de motocròs.
6057
FK) RGE núm. 7495/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
subterrània de BT del CT a Sant Joan de Labritja.
6057
FL) RGE núm. 7496/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de
la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733.
6057
FM) RGE núm. 7497/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte d'
6057
instalAlació de maquinària a l'explotació.
FN) RGE núm. 7498/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
restauració de la pedrera Riera-Roig.
6057
FO) RGE núm. 7499/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla especial
de protecció de Ses Feixes d'Es Prat de Vila (Eivissa).
6057
FP) RGE núm. 7500/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
puntual núm. 1 del PGOU d'Eivissa.
6057
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FQ) RGE núm. 7501/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola infantil
d'educació ambiental al parc natural de Ses Salines.
6058
FR) RGE núm. 7502/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
restauració de la pedrera Andeu Covas.
6058
FS) RGE núm. 7503/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
reforma de la IDAM d'Eivissa.
6058
FT) RGE núm. 7504/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla parcial
del sector 12-est d'Eivissa.
6058
FU) RGE núm. 7505/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reexplotació
de la restauració de la pedrera inactiva Es Puchet.
6058
FV) RGE núm. 7506/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
complementària del mercat artisticoartesanal.
6058
FX) RGE núm. 7507/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
IDAM de Sant Antoni de Portmany.
6059
FY) RGE núm. 7508/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora del
soterrament i l'ampliació de xarxes MT i BT a Sant Antoni de Portmany.
6059
FZ) RGE núm. 7509/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camp de
futbol, pista poliesportiva i dues pistes de tennis a Santa Gertrudis.
6059
GA) RGE núm. 7510/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a molí a la
finca Can Pep Guillem, parròquia de Sant Rafel de Sa Creu.
6059
GB) RGE núm. 7511/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora
d'elements complementaris a la via PM-802 a l'accés a sa Canal.
6059
GC) RGE núm. 7512/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi d'ús
d'edificacions existents al poliesportiu Illa Blanca.
6059
GD) RGE núm. 7513/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació
6060
d'un molí d'oli d'oliva ecològic a les parcelAles 211-212 pol. 1.
GE) RGE núm. 7514/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
restauració de la pedrera inactiva S'Argentera.
6060
GF) RGE núm. 7515/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
d'urbanització del sector 23 "Industrial Ses Païsses".
6060
GG) RGE núm. 7516/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subestació
del torrent 132KV i línia a 132 KV Eivissa-Torrent.
6060
GH) RGE núm. 7517/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hotel rural
a la finca Can Cosmi d'En Vic.
6022
GI) RGE núm. 7518/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de
selecció de residus de la construcció i la demolició.
6060
GJ) RGE núm. 7519/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta solar
a Santa Eulàlia.
6060
GK) RGE núm. 7520/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instalAlació
de CT Torrent d'Es Coscollar 1 línia de 15 KV.
6061
GL) RGE núm. 7521/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instalAlació
d'energia solar fotovoltaica de 96 KW.
6061
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GM) RGE núm. 7522/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparcament
a l'aire lliure a la finca Can Jaume, Cala Vedella.
6061
GN) RGE núm. 7523/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
condicionament d'un aparcament de vehicles a Cala Bassa.
6061
GO) RGE núm. 7524/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prolongacions
de les canonades de descàrrega de combustible al dic de Botafoc.
6061
GP) RGE núm. 7525/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hotel rural
a la finca Fruitera de Dalt.
6061
GQ) RGE núm. 7526/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració
d'interès general per tanatori a la carretera d'Eivissa a Santa Eulàlia del Riu.
6062
GR) RGE núm. 7527/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta
dessaladora d'aigua marina al Port d'Es Torrent a Sant Josep de Sa Talaia.
6062
GS) RGE núm. 7528/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa de BT
per alimentar un emplaçament remot per a TDT.
6062
GT) RGE núm. 7529/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxes BT
i MT per alimentar l'estació radioelèctrica.
6062
GU) RGE núm. 7530/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instalAlació
de línia d'MT i 2 línies de BT a Ses Taules d'En Vinyes.
6062
GV) RGE núm. 7531/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts públics
per fomentar l'ocupació (I).
6062
GX) RGE núm. 7532/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts públics
per fomentar l'ocupació (II).
6063
GY) RGE núm. 7533/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts públics
per fomentar l'ocupació (III).
6063
GZ) RGE núm. 7534/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts públics per
fomentar l'ocupació (IV).
6063
HA) RGE núm. 7543/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei de
teletraducció a l'Institut Balear de la Dona.
6063
HB) RGE núm. 7544/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pisos, conveni
IBAVI-Institut Balear de la Dona.
6063
HC) RGE núm. 7545/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prestació
econòmica per a assistent personal (juny 2013).
6063
HD) RGE núm. 7546/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa de
medi obert 2012.
6064
HE) RGE núm. 7547/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa de
medi obert 2012, II.
6064
HF) RGE núm. 7548/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes DAM.
6064
HG) RGE núm. 7550/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació de
farmàcies.
6064
HH) RGE núm. 7551/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a voluntat
anticipada.
6064
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HI) RGE núm. 7552/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a voluntat
anticipada, 2.
6064
HJ) RGE núm. 7558/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost de les obres
de Son Espases.
6065
HK) RGE núm. 7559/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a convocatòria
de places de tècnic de gestió i sistemes.
6065
HL) RGE núm. 7567/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a indemnitzacions
per assistència a òrgans superiors de direcció.
6065
HM) RGE núm. 7568/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
consells, persones amb discapacitat.
6065
HN) RGE núm. 7569/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a bonificació en
assegurances privades.
6065
HO) RGE núm. 7570/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda pública
del president.
6065
HP) RGE núm. 7571/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda pública
del president, 2.
6066
HQ) RGE núm. 7572/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda pública
del president, 3.
6066
HR) RGE núm. 7573/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dependència juny
2013.
6066
HS) RGE núm. 7574/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es Fusteret
juny 2013.
6066
HT) RGE núm. 7575/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es Mussol
juny 2013.
6066
HU) RGE núm. 7576/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es Pinaret
juny 2013.
6067
HV) RGE núm. 7577/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre
socioeducatiu d'incorporació social juny 2013.
6067
HX) RGE núm. 7578/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada a centre
Es Fusteret juny 2013.
6067
HY) RGE núm. 7579/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada a centre
Es Mussol juny 2013.
6067
HZ) RGE núm. 7580/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada a centre
Es Pinaret juny 2013.
6067
IA) RGE núm. 7581/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada a Centre
socioeducatiu d'incorporació social juny 2013.
6067
IB) RGE núm. 7582/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a medi obert juny
2013.
6067
IC) RGE núm. 7583/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a medi obert juny
2013, 2.
6068
ID) RGE núm. 7584/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a renda bàsica juny
2013.
6068
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IE) RGE núm. 7585/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE juny 2013.
6068
IF) RGE núm. 7586/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció precoç
càncer de mama juny 2013.
6068
IG) RGE núm. 7591/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa d'atenció
dental juny 2013.
6068
IH) RGE núm. 7592/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques juny 2013.
6068
II) RGE núm. 7593/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques juny 2013, II.
6069
IJ) RGE núm. 7612/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cobrament indegut
en salut.
6069
IK) RGE núm. 7613/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits tancats o
bloquejats maig 2013.
6069
IL) RGE núm. 7614/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits tancats o
bloquejats juny 2013.
6069
IM) RGE núm. 7615/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits tancats o
bloquejats juliol 2013.
6069
IN) RGE núm. 7616/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quiròfans tancats
o bloquejats maig 2013.
6069
IO) RGE núm. 7617/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quiròfans tancats
o bloquejats juny 2013.
6070
IP) RGE núm. 7618/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quiròfans tancats
o bloquejats juliol 2013.
6070
IQ) RGE núm. 7619/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vacances de
professionals sanitaris juliol 2013.
6070
IR) RGE núm. 7620/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vacances de
professionals sanitaris juliol 2013, II.
6070
IS) RGE núm. 7621/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a factor risc en
càncer de mama hereditari.
6070
IT) RGE núm. 7622/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament del
Centre socioeducatiu d'incorporació social.
6071
IU) RGE núm. 7623/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament del
Centre socioeducatiu d'incorporació social, II.
6071
IV) RGE núm. 7627/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a adjudicatari de contracte
de serveis al SOIB.
6071

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7261/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desconeixement
de la llengua catalana.
6071
B) RGE núm. 7295/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desconeixement de la llengua
catalana.
6072
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C) RGE núm. 7296/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desconeixement de la llengua
catalana, 2.
6072
D) RGE núm. 7297/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desconeixement de la llengua
catalana, 3.
6072
E) RGE núm. 7298/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desconeixement de la llengua
catalana, 4.
6072
F) RGE núm. 7299/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desconeixement de la llengua
catalana, 5.
6072

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7321/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rebuig a la centralització judicial.

6073

B) RGE núm. 7322/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjar a l'escola.

6073

C) RGE núm. 7336/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de reducció dels preus de la matrícula universitària i de
millora de l'accés a les beques per part de l'alumnat.
6074
D) RGE núm. 7337/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de freqüències d'estiu d'SFM.

6075

E) RGE núm. 7338/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment dels partits judicials a les Illes Balears.

6075

F) RGE núm. 7481/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de malalts.

6076

G) RGE núm. 7539/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a Son Espases.

6077

H) RGE núm. 7541/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Comissió de joves en el Consell de Serveis Socials.

6077

I) RGE núm. 7542/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rebuig a l'avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat
de l'administració local.
6078
J) RGE núm. 7634/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de la categoria professional de dietista-nutricionista al
servei de Salut de les Illes Balears.
6079

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 7316/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de
Presidència, sobre la valoració del dictamen del Consell Consultiu sobre l'Avantprojecte de llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears i les intencions del Govern al respecte.
6079

3.17. INFORMACIÓ
A) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 7172/12 i del Projecte de llei
RGE núm. 2473/13.
6080
B) Convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE núm. 7248/13.
6080

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 106, de 5 de juliol de 2013.
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Respecte de la seva tramitació com a projecte de llei, el Ple
la rebutjà per 25 vots a favor, 32 en contra i cap abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

0.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

Rebuig de l'escrit RGE núm. 6507/13, de convocatòria de
sessió plenària extraordinària.
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 2 de juliol de 2013, rebutjà, per 5 vots a favor,
9 en contra i cap abstenció, l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se solAlicitava la
convocatòria d'una sessió plenària extraordinària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

C)
Validació del Decret Llei 3/2013, de 14 de juny, de mesures
urgents en creació de la xarxa hospitalària de les Illes Balears
i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció
especialitzada (RGE núm. 6778/13).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
plenària extraordinària de dia 2 de juliol de 2013, validà,
després del corresponent debat, el decret llei esmentat per 33
vots a favor, cap en contra i 24 abstencions.
Respecte de la seva tramitació com a projecte de llei, el Ple
la rebutjà per 25 vots a favor, 32 en contra i cap abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

A)
Validació del Decret Llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures
urgents de caràcter turístic i d'impuls de les zones turístiques
madures (RGE núm. 6494/13).

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
plenària extraordinària de dia 2 de juliol de 2013, validà,
després del corresponent debat, el decret llei esmentat per 32
vots a favor, 24 en contra i 1 abstenció.
Respecte de la seva tramitació com a projecte de llei, el Ple
la rebutjà per 25 vots a favor, 32 en contra i cap abstenció.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juliol de 2013, d'acord amb l'article 131.3 del Reglament
del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei RGE núm.
7459/13, del Grup Parlamentari Socialista, de regulació de la
prohibició al territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de la tècnica de fractura hidràulica com a tècnica de
recerca i extracció de gas no convencional.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

A)

Validació del Decret Llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures
urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (RGE núm. 6777/13).

D'acord amb allò previst als articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
plenària extraordinària de dia 2 de juliol de 2013, validà,
després del corresponent debat, el decret llei esmentat per 32
vots a favor, 25 en contra i cap abstenció.
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PROPOSICIÓ DE LLEI DE REGULACIÓ DE LA
PROHIBICIÓ AL TERRITORI DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS DE LA
TÈCNICA DE FRACTURA HIDRÀULICA COM A
TÈCNICA DE RECERCA I EXTRACCIÓ DE GAS NO
CONVENCIONAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La fractura hidràulica, també coneguda com fracking, quan
és utilitzada per a l'extracció de gas i petroli planteja nombrosos
interrogants, tant des del punt de vista de la salut, com també
des de la perspectiva de la preservació territorial i
mediambiental, fonamentalment per la possibilitat que, amb la
utilització d'aquesta tècnica, pugui produir-se la devaluació de
la qualitat dels aqüífers subterranis com a conseqüència de la
injecció de productes tòxics i contaminants que resulten
necessaris per a la seva utilització.
Els riscs que poden generar-se han estat posats de manifest
en recents estudis elaborats per les institucions europees. Així,
al juny de 2011, el Parlament Europeu va publicar a instàncies
de la Comissió de Medi ambient, Salut Pública i Seguretat,
l'informe "Repercussions de l'extracció de gas i petroli d'esquist
en el medi ambient i la salut humana", que s'ha completat amb
l'informe "Contribució a la identificació de possibles riscs
ambientals i per a la salut humana derivats de les operacions
d'extracció d'hidrocarburs mitjançant fractura hidràulica a
Europa" de la Direcció general de Medi Ambient de la Comissió
Europea, publicat el 10 d'agost de 2012. En tots dos informes es
plantegen interrogants sobre l'ús de la fractura hidràulica i es
posa de manifest l'elevat risc per a les persones i el medi
ambient.
Aquell informe contempla el principi de precaució, aplicable
a aquest cas, i ho relaciona amb els objectius de la Directiva
2000/60 CE del Parlament Europeu i del Consell (Directiva
Marc de l'Aigua), encarregada de vetllar pel bon estat de les
aigües superficials i subterrànies, d'evitar la seva deterioració i
de promoure la seva recuperació en aquells llocs on ja estigui
danyada.
Per tot això, en l'actualitat existeix una preocupació social
pels riscs que suposa la posada en marxa de l'extracció de gas
no convencional mitjançant aquesta tècnica, i es considera per
diferents sectors socials que aquesta activitat pot tenir perjudicis
significatius per al medi ambient i per als aqüífers subterranis,
principalment en àmbits territorials amb les característiques
geològiques de les Illes Balears.
A més, en aquests moments, està en tramitació al Congrés
dels Diputats el Projecte de llei per a la garantia del
subministrament i l'increment de la competència en els sistemes
elèctrics insulars i extrapeninsulars que, si no es modifica en el
tràmit parlamentari, a la seva disposició final segona, modifica
l'article 9 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector
d'hidrocarburs, de manera que permet entre les tècniques
extractives, la de la fractura hidràulica.
Davant aquest estat de coses a la comunitat autònoma de les
Illes Balears s'adopta la present mesura amb vista a suspendre
l'activitat d'extracció de gas no convencional per la tècnica de
la fractura hidràulica.

La comunitat autònoma de les Illes Balears actua dins de
l'àmbit de les competències recollides a l'Estatut d'Autonomia
en matèria d'ordenació del territori i del litoral, urbanisme i
habitatge; protecció del medi ambient i ecologia; sanitat i
higiene i promoció de la salut; indústria, i règim miner i
energètic.
Article 1
Objecte i àmbit
La present llei té per objecte regular la prohibició de la
fracturació hidràulica o fractura hidràulica en el territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, així com l'establiment
del règim jurídic inspector i sancionador.
Article 2
Definicions
S'entén per fracturació hidràulica o fractura hidràulica,
comunament denominada fracking, la tècnica que possibilita o
augmenta l'extracció de gas i petroli del subsòl, mitjançant un
procediment consistent en la injecció a pressió d'algun material
en el terreny, amb l'objectiu d'ampliar les fractures existents en
el substrat rocós en què es troba el gas o petroli, afavorint així
la seva sortida a l'exterior.
Article 3
Prohibició de l'ús de la fractura hidràulica
Queda prohibit en tot el territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears l'ús de la fracturació hidràulica o fractura
hidràulica.
Article 4
Mesures per a la paralització d'activitats
Les autoritats i els funcionaris públics de l'Administració de
la comunitat autònoma, així com els de les administracions
locals de les Illes Balears, vetllaran pel respecte i el compliment
del que disposa la present llei i adoptaran, dins de les seves
respectives competències, les mesures oportunes per a la
paralització de les activitats que es realitzin contravenint el que
disposa aquesta llei, així com per a la reposició de la situació
alterada al seu estat originari.
Article 5
Infracció urbanística, inspecció i sistema sancionador
L'ocupació del sòl per l'ús de fractura hidràulica definida a
l'article 2 d'aquesta llei es considerarà infracció urbanística greu,
d'acord amb el previst a la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de
disciplina urbanística de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, tota vegada que es tracta d'un ús prohibit.
Els òrgans que tinguin atribuïda la competència de disciplina
urbanística vetllaran pel compliment d'aquesta llei i imposaran
les sancions en la mateixa quantia que l'estipulada a l'article 44
de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
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Disposició transitòria única
Aplicació als títols habilitants

suelo calificado como urbano, sí tenían en aquella fecha
características propias de él".

El que es disposa a la present llei serà aplicable als permisos
i a qualsevol altre títol habilitant de l'activitat prohibida en
l'article 1, tant als que es trobin en tramitació, com a les
solAlicituds que es formulin a partir de la seva entrada en vigor.

La disposició transitòria primera de l'esmentada llei
assenyala: "En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de la presente ley, se podrá instar que el régimen previsto en
la disposición transitoria tercera -apartado 3- de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de costas, se aplique igualmente a los
núcleos o àreas que a su entrada en vigor no estuvieran
clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento,
reunieran algunos de los siguientes requisitos ...”.

Disposició final única
Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 5 de juliol de 2013.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juliol de 2013, d'acord amb l'article 131.3 del Reglament
del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei RGE núm.
7631/13, del Grup Parlamentari Socialista, de salvaguarda
urbanística del litoral de les Illes Balears.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb allò previst als articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent
PROPOSICIÓ DE LLEI DE SALVAGUARDA
URBANÍSTICA DEL LITORAL DE LES ILLES
BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible
del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol,
de costes (BOE núm. 129 de 30 de maig de 2012), preveu la
possibilitat d'incorporar al sòl urbà espais que no tenien aquesta
classificació en el moment d'aprovació de la Llei de costes (28
de juliol de 1988) i que comptaven amb un determinat grau de
transformació urbanística. L'objectiu és incorporar directament,
en un termini de dos anys, aquestes àrees al teixit urbà i
facilitar la seva consolidació per a l'edificació reduint la
fondària del límit de la zona de servitud de protecció de 100
metres a 20 metres.
Diu al respecte, l'exposició de motius de l'esmentada llei: "A
su vez, también se prevé reducir el ancho de esta servidumbre
de 100 metros a 20 metros en relación con los núcleos de
población que sin poder acogerse a lo dispuesto en la
disposición transitoria tercera de la Ley de costas, por no ser

Aquesta disposició s'aplicarà sense desenvolupament
reglamentari per part de les administracions urbanístiques i
ambientals competents per realitzar la delimitació de l'àmbit de
sòl urbà adaptada a les característiques de la legislació
urbanística o territorial de les Illes Balears. No s'explicita a
l'esmentada disposició la remissió normativa municipal per
establir el contingut de l'ordenació i el tipus de tramitació dels
corresponents instruments urbanístics d'adaptació a la llei.
II
La Constitució espanyola estableix a l'article 148.1.3 que
les comunitats autònomes podran assumir competències en les
següents matèries: ordenació del territori, urbanisme i
habitatge.
I de fet a l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears s'estableix que la comunitat autònoma de les Illes
Balears té la competència exclusiva en les següents matèries:
ordenació del territori, incloent el litoral, l'urbanisme i
l'habitatge.
La sentència 61/97 del Tribunal Constitucional en resolució
de qüestió d'inconstitucionalitat de la Llei del sòl de 1992
plantejada entre d'altres per la comunitat autònoma de les Illes
Balears assenyala que: "En efecto, es conocido que la totalidad
de las comunidades autónomas han asumido, en el marco del
artículo 143.1.3 de la CE, competencies exclusivas en materia
de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Así, por
obra de la Constitución y de los estatutos de autonomía la
competencia sobre la materia urbanismo y vivienda
corresponde a las comunidades autónomas."
Per tant, sense entrar ara en la possible inconstitucionalitat
de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible
del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol,
de costes, la comunitat autònoma competent en matèria de
territori, urbanisme i litoral, no pot deixar de regular, d'acord
amb les característiques pròpies d'aquesta comunitat autònoma,
la introducció al seu territori d'aquest nou concepte de sòl urbà
referit, que se sobreposa a un territori ja ordenat per plans i lleis
autonòmics insulars i municipals amb els quals pot entrar en
contradicció, generant una severa inseguretat jurídica.
El contingut del dret urbanístic de la propietat està regulat
a la nostra comunitat per lleis i plans que determinen l’ius
variand que ara s'altera a indrets que avui no tenen la condició
d'urbanitzats.
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Encara és més greu per a aquells espais que han estat
exclosos de la possibilitat de transformació urbanística, en els
termes establerts per la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures
urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les
Illes Balears, tot tenint en compte les seves característiques
naturals o ambientals i els que han estat objecte de protecció
específica per lleis del Parlament de les Illes Balears o per
determinacions dels plans territorials insulars, encara que en el
moment de la seva efectiva protecció es contemplessin
diferents expectatives urbanístiques fins i tot algun nivell de
transformació dels terrenys.
III
Aquesta llei pretén crear un marc jurídicoadministratiu per
tal que la immediata aplicació de l'esmentada disposició
transitòria primera de la Llei 2/2013. de 29 de maig, de
protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de costes, es faci amb les garanties
mínimes exigibles a tota transformació urbanística i a més per
reafirmar la capacitat democràtica i constitucional del
Parlament de les Illes Balears i els òrgans insulars competents
en matèria d'urbanisme per l'ordenació i protecció del territori.
Article 1
Objecte de la llei
Aquesta llei té per objecte l'establiment del règim jurídic
regulador de l'activitat administrativa en aplicació de la
disposició transitòria primera de la Llei 2/2013, de 29 de maig,
de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
Article 1
Delimitació
Els ajuntaments seran competents per delimitar les àrees
referides a la disposició transitòria primera de la Llei 2/2013,
de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, com
sol urbà, d'acord amb les condicions fixades als articles
següents.
Article 2
Condicions
Tindran la condició de sòl urbà, d'acord amb l'establert a la
disposició transitòria primera de la Llei 2/2013, de 29 de maig,
de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, els sòls que reuneixin
totes les següents condicions:
a) Que s'acreditin fefaentment per informe emès per tècnic
competent al servei de l'administració urbanística actuant les
següents circumstàncies:
1. L'existència de les condicions establertes a la disposició
transitòria primera de la Llei 2/2013.
2. Que els serveis urbanístics implantats eren plenament
funcionals i suficients, en data 28 de juliol del 1988.
3. Que les edificacions i els serveis preexistents no eren
ilAlegals a la data referida.
4. Que el municipi té capacitat de creixement d'acord amb
el que es disposa al corresponen Pla territorial insular.
b) La delimitació dels àmbits a què es refereix la disposició
transitòria primera de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de

protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de costes, haurà d'efectuar-se tenint en
compte els percentatges de consolidació de la legislació del sòl
vigent, i dels plans territorials, de forma coherent i sense
incloure terrenys perimetrals no edificats en els quals manquin
els serveis urbanístics existents en la resta del àmbit.
Article 3
Ordenació
1. Els ajuntaments modificaran el seu planejament general, en
el cas que hi hagi terrenys que compleixin amb les condicions
dels articles 2 i 4 de la present llei, i sempre i quan així se
solAliciti d'acord amb el procediment previst a l'article següent.
2. L'ajuntament tramitarà la modificació del seu planejament
general d'acord amb l'establert al capítol III del títol II del Reial
Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'estableix el
Reglament del planejament urbanístic, incloent els estudis i
informes preceptius per aquest tipus de pla. L'aprovació
definitiva correspondrà al mateix òrgan que sigui competent per
la del planejament general.
3. L'àmbit delimitat d'acord amb l'establert a la present llei
s'ordenarà amb els mateixos criteris i determinacions que la
resta de sòls urbans del municipi.
Article 4
Requisits
Podran instar la delimitació dels àmbits a què es refereix la
disposició transitòria primera de la Llei 2/2013, de 29 de maig,
de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i conseqüentment
s'entendran com a promotors d’aquesta, els propietaris que
representin una superfície d’almanco el 60% de la total de
l'àmbit.
Article 5
Drets dels propietaris
Els propietaris de l'àmbit tindran dret a reformar i rehabilitar
les edificacions existents, amb les condicions d'ordenació que
fixi la modificació del Pla General, quan les parcelAles
reuneixin les condicions de solar i sempre que aquests no
estiguin afectats pel límit de la zona de servitud de protecció de
la Llei de costes de 1988. En cap cas no s'autoritzaran més
edificacions de nova planta.
Article 6
Deures
L'ajuntament, conjuntament amb la delimitació del sòl urbà
establirà el corresponent àmbit de repartiment de càrregues i
beneficis fixant com obligatori el sistema de compensació.
Article 7
Protecció
No s'aplicarà el previst a la disposició transitòria primera de
la Llei de protecció de costes a operacions de transformació
que s'haguessin iniciat ilAlegalment o ocupin espais naturals
protegits declarats per lleis del Parlament de les Illes Balears.
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Disposició final
Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 10 de juliol de 2013.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 7262/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
declaracions responsables de guies turístics. (Mesa d'11 de
juliol de 2013).
RGE núm. 7263/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intrusisme
en el sector de guies turístics. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7265/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a conveni de
Llucmaçanes. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7266/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a conveni de
Llucmaçanes, 2. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7268/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a
l'Hospital de Son Espases. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7269/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a
l'Hospital de Son Espases, 2. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7270/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a
l'Hospital de Son Espases, 3. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
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RGE núm. 7279/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments d'inseminació artificial (II). (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
RGE núm. 7280/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments d'inseminació artificial (III). (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
RGE núm. 7281/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments de fecundacions in vitro (I). (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
RGE núm. 7282/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments de fecundacions in vitro (II). (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
RGE núm. 7283/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments de fecundacions in vitro (III). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).
RGE núm. 7292/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ajuts per a
desplaçaments d'alumnes que cursen estudis universitaris.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7305/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances
(I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7306/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances
(II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7307/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances
(III). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7275/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoles oficials d'idiomes. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7308/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances
(IV). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7276/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis amb el Ministeri d'Educació 2013. (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7309/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances
(V). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7277/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis amb el Ministeri d'Educació 2012. (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7310/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
habitatges turístics de vacances autoritzats. (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7278/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments d'inseminació artificial (I). (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
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RGE núm. 7328/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
de vacances a SFM. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7329/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a torns de
reforç a SFM. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7330/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
contra SFM. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7331/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a multes a
SFM (I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7332/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a multes a
SFM (II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7333/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a multes a
SFM (III). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7334/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
horaris d'estiu a SFM (I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7335/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
horaris d'estiu a SFM (II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7342/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic (I). (Mesa d'11
de juliol de 2013).
RGE núm. 7343/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic (II). (Mesa d'11
de juliol de 2013).
RGE núm. 7344/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic (III). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7345/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic (IV). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7346/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic (V). (Mesa d'11
de juliol de 2013).
RGE núm. 7347/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic (VI). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7348/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic (VII). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7349/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat (I). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7350/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat (II). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7351/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat (III). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7352/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat (IV). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7353/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat (V). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7354/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic (VIII). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7355/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic (IX). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7356/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic (X). (Mesa d'11
de juliol de 2013).
RGE núm. 7357/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7358/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat (I). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).
RGE núm. 7359/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I). (Mesa d'11
de juliol de 2013).
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RGE núm. 7360/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I). (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7361/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Família i Serveis Socials (I). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).
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RGE núm. 7370/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7371/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Turisme i Esports (II). (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7362/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7372/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7363/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Turisme i Esports (I). (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7373/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7364/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7374/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat (I). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7365/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7375/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7366/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat (II). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7376/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I). (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7367/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7377/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria de Família i Serveis Socials (I). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7368/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (II). (Mesa d'11 de juliol
de 2013).

RGE núm. 7378/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria de Salut (I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7369/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Família i Serveis Socials (II). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7379/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria de Turisme i Esports (I). (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7380/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I). (Mesa d'11
de juliol de 2013).
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RGE núm. 7381/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7392/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (III). (Mesa d'11 de juliol
de 2013).

RGE núm. 7382/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat (II). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7393/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Família i Serveis Socials (III). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7383/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7394/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (III). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7384/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (II). (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
RGE núm. 7385/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria de Família i Serveis Socials (II). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7395/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Turisme i Esports (III). (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7396/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (III). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7386/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria de Salut (II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7397/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7387/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria de Turisme i Esports (II). (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7398/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7388/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7399/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (III). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7389/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (III).
(Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7400/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (IV). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7390/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat (III). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7401/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (V). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7391/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (III). (Mesa d'11
de juliol de 2013).
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RGE núm. 7402/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (VI). (Mesa d'11
de juliol de 2013).
RGE núm. 7403/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (VII). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7404/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (VIII). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7405/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (IX). (Mesa d'11
de juliol de 2013).
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RGE núm. 7416/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (VIII). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7417/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (IX). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7418/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (X). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7419/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de
Salut (I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7420/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de
Salut (II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7406/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (X). (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7421/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de
Salut (III). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7409/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7422/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de
Salut (IV). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7410/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7423/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de
Salut (V). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7411/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (III). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7424/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de
Salut (VI). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7412/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (IV). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7425/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de
Salut (VII). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7413/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (V). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7426/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de
Salut (VIII). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7414/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (VI). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7427/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de
Salut (IX). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7415/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (VII). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
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RGE núm. 7428/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de
Salut (X). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7429/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (XI). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7430/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (XII). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7431/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (XIII). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7432/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (XIV). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7433/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (XV). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7434/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
(I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7435/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
(II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7436/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
(III). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7442/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
Verge de Lluc (I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7443/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
Verge de Lluc (II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7444/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades (I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7445/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades (II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7446/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues de cada hospital públic de la nostra
comunitat autònoma. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7447/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues de cada hospital públic de la nostra
comunitat autònoma declarats objectors. (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
RGE núm. 7448/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per intervenció quirúrgica. (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7449/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per consulta externa. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7450/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per proves complementàries. (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7437/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagar
matrícula. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7461/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla director del Port de Sant Antoni de Portmany. (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7438/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris per a la provisió d'inspectors accidentals. (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7462/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació de la Casa del Rector de Sant Josep de Sa Talaia.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7439/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als
hospitals públics (I). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7463/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
restauració de la Casa de Bombeig de Sant Josep de Sa Talaia.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7440/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als
hospitals públics (II). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7441/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als
hospitals públics (III). (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7464/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
drenatge OD3 autovia del nou accés a l'aeroport d'Eivissa.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7465/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
instalAlació de la modificació de la línia aèria MT.LMT.BT
soterrades i CT vista FS. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
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RGE núm. 7466/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pedrera Es Canal d'En Capità. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7467/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació de la xarxa subterrània de BT a Cala Carbó. (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7468/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de restauració de terrenys de la pedrera Canal
d'Eivissa. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7469/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aparcament públic exterior de la platja Es Cavallet. (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7470/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estació radioelèctrica per a transmissió TDT Puig de
N'Andreu. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7471/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació núm. 1 del projecte d'artèries generals de la
dessalinitzadora a les xarxes de Sant Joan de Labritja. (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7472/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
instalAlació de la línia d'MT 12 línies de BT a Ses Taules d'En
Vinyes. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7473/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla director sectorial de carreteres d'Eivissa i Formentera.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7474/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla director sectorial de comerç d'Eivissa. (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
RGE núm. 7475/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació puntual PGOU dels nuclis de Sant Mateu
d'Aubarca i Santa Agnès de Corona. (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7476/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
noves normes subsidiàries de Sant Antoni de Portmany. (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7477/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació subterrània d'una xarxa de baixa tensió. (Mesa d'11
de juliol de 2013).
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RGE núm. 7478/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cobrament de més a pensionistes per copagament (I). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7479/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cobrament de més a pensionistes per copagament (II). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7480/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cobrament de més a pensionistes per copagament (III). (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7493/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adaptació de les normes subsidiàries de planejament al PTI
d'Eivissa i Formentera. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7494/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
circuit insular de motocròs. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7495/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació subterrània de BT del CT a Sant Joan de Labritja.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7496/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733. (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7497/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte d' instalAlació de maquinària a l'explotació. (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7498/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de restauració de la pedrera Riera-Roig. (Mesa d'11
de juliol de 2013).
RGE núm. 7499/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pla especial de protecció de Ses Feixes d'Es Prat de Vila
(Eivissa). (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7500/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació puntual núm. 1 del PGOU d'Eivissa. (Mesa d'11 de
juliol de 2013).
RGE núm. 7501/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escola infantil d'educació ambiental al parc natural de Ses
Salines. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7502/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de restauració de la pedrera Andeu Covas. (Mesa d'11
de juliol de 2013).
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RGE núm. 7503/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres de reforma de la IDAM d'Eivissa. (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7516/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subestació del torrent 132KV i línia a 132 KV Eivissa-Torrent.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7504/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pla parcial del sector 12-est d'Eivissa. (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7517/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
hotel rural a la finca Can Cosmi d'En Vic. (Mesa d'11 de juliol
de 2013).

RGE núm. 7505/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reexplotació de la restauració de la pedrera inactiva Es
Puchet. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7518/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
planta de selecció de residus de la construcció i la demolició.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7506/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitat complementària del mercat artisticoartesanal. (Mesa
d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7519/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
planta solar a Santa Eulàlia. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7507/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reforma IDAM de Sant Antoni de Portmany. (Mesa d'11 de
juliol de 2013).
RGE núm. 7508/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora del soterrament i l'ampliació de xarxes MT i BT a Sant
Antoni de Portmany. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7509/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
camp de futbol, pista poliesportiva i dues pistes de tennis a
Santa Gertrudis. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7510/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
molí a la finca Can Pep Guillem, parròquia de Sant Rafel de
Sa Creu. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7511/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora d'elements complementaris a la via PM-802 a l'accés
a sa Canal. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7512/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
canvi d'ús d'edificacions existents al poliesportiu Illa Blanca.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7520/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
instalAlació de CT Torrent d'Es Coscollar 1 línia de 15 KV.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7521/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
instalAlació d'energia solar fotovoltaica de 96 KW. (Mesa d'11
de juliol de 2013).
RGE núm. 7522/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aparcament a l'aire lliure a la finca Can Jaume, Cala Vedella.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7523/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
condicionament d'un aparcament de vehicles a Cala Bassa.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7524/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prolongacions de les canonades de descàrrega de combustible
al dic de Botafoc. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7525/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
hotel rural a la finca Fruitera de Dalt. (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7513/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
implantació d'un molí d'oli d'oliva ecològic a les parcelAles
211-212 pol. 1. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7526/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'interès general per tanatori a la carretera
d'Eivissa a Santa Eulàlia del Riu. (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7514/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de restauració de la pedrera inactiva S'Argentera.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7527/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
planta dessaladora d'aigua marina al Port d'Es Torrent a Sant
Josep de Sa Talaia. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7515/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte d'urbanització del sector 23 "Industrial Ses Païsses".
(Mesa d'11 de juliol de 2013).
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RGE núm. 7528/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
xarxa de BT per alimentar un emplaçament remot per a TDT.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7529/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
xarxes BT i MT per alimentar l'estació radioelèctrica. (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7530/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
instalAlació de línia d'MT i 2 línies de BT a Ses Taules d'En
Vinyes. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7531/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts
públics per fomentar l'ocupació (I). (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7532/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts
públics per fomentar l'ocupació (II). (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7533/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts
públics per fomentar l'ocupació (III). (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7534/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts
públics per fomentar l'ocupació (IV). (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7543/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei de
teletraducció a l'Institut Balear de la Dona. (Mesa d'11 de
juliol de 2013).
RGE núm. 7544/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pisos,
conveni IBAVI-Institut Balear de la Dona. (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
RGE núm. 7545/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prestació
econòmica per a assistent personal (juny 2013). (Mesa d'11 de
juliol de 2013).
RGE núm. 7546/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa
de medi obert 2012. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7547/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa
de medi obert 2012, II. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7548/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes
DAM. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
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RGE núm. 7550/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
de farmàcies. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7551/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a voluntat
anticipada. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7552/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a voluntat
anticipada, 2. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7558/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost de les
obres de Son Espases. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7559/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
convocatòria de places de tècnic de gestió i sistemes. (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7567/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
indemnitzacions per assistència a òrgans superiors de direcció.
(Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7568/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb
els consells, persones amb discapacitat. (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7569/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
bonificació en assegurances privades. (Mesa d'11 de juliol de
2013).
RGE núm. 7570/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda
pública del president. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7571/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda
pública del president, 2. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7572/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda
pública del president, 3. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7573/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7574/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es
Fusteret juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7575/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es
Mussol juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7576/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es
Pinaret juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
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RGE núm. 7577/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre
socioeducatiu d'incorporació social juny 2013. (Mesa d'11 de
juliol de 2013).
RGE núm. 7578/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada a
centre Es Fusteret juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7579/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada a
centre Es Mussol juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7580/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada a
centre Es Pinaret juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7581/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada a
Centre socioeducatiu d'incorporació social juny 2013. (Mesa
d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7582/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a medi obert
juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7583/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a medi obert
juny 2013, 2. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7613/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits
tancats o bloquejats maig 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7614/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits
tancats o bloquejats juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7615/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits
tancats o bloquejats juliol 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7616/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quiròfans
tancats o bloquejats maig 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7617/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quiròfans
tancats o bloquejats juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7618/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quiròfans
tancats o bloquejats juliol 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7619/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vacances
de professionals sanitaris juliol 2013. (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7584/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a renda
bàsica juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7620/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vacances
de professionals sanitaris juliol 2013, II. (Mesa d'11 de juliol
de 2013).

RGE núm. 7585/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE juny
2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7621/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a factor risc
en càncer de mama hereditari. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7586/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció
precoç càncer de mama juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7622/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament
del Centre socioeducatiu d'incorporació social. (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

RGE núm. 7591/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7623/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament
del Centre socioeducatiu d'incorporació social, II. (Mesa d'11
de juliol de 2013).

RGE núm. 7592/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques juny 2013. (Mesa d'11 de juliol de
2013).

RGE núm. 7627/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a adjudicatari de
contracte de serveis al SOIB. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

RGE núm. 7593/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques juny 2013, II. (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
RGE núm. 7612/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cobrament
indegut en salut. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
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 Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

BOPIB núm. 107 - 12 de juliol de 2013
Declaracions responsables de guies turístics
Quantes actuacions ha fet la Conselleria de Turisme durant
la present legislatura per comprovar la veracitat de les
declaracions responsables de guies turístics?
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infraestructures de sanejament del nucli de Llucmaçanes",
recollit a un conveni entre l'Agència Balear de l'Aigua i de
Qualitat Ambiental i l'Ajuntament de Maó, signat el 2008?
Palma, a 27 de juny de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 27 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
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 Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Intrusisme en el sector de guies turístics

E)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Accés a l'hospital de Son Espases
Qui va pagar les obres de tancament de l'hospital de Son
Espases que s'han realitzat recentment? Quin és el cost total?

Quantes sancions ha imposat la Conselleria de Turisme
durant aquesta legislatura per intrusisme en el sector de guies
turístics?
Palma, a 27 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 27 de juny de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
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 Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Conveni de Llucmaçanes

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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Accés a l'hospital de Son Espases, 2
Quins són els motius que justifica la Conselleria de Salut per
efectuar el tancament total del perímetre de Son Espases?
Palma, a 27 de juny de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

En quina situació es troba l'execució del conveni entre
l'Agència Balear de l'Aigua i de Qualitat Ambiental i
l'Ajuntament de Maó per a la millora de les infraestructures de
sanejament al nucli de Llucmaçanes, signat el 2008?
Palma, a 27 de juny de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
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 Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Conveni de Llucmaçanes, 2
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant a
l'execució del projecte anomenat "Millores de les

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Accés a l'hospital de Son Espases, 3
El 22 de maig del 2013 es va obrir una fossa d'uns 100
metres de llarg per 2 d'ample i 3 d'alt aproximadament a l'indret
de l'hospital de Son Espases, i es va tancar el 5 de juny del
2013. Quins són els motius que justifiquen l'obertura d'aquesta
fossa mentre s'acabava la tanca de l'hospital?
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Palma, a 27 de juny de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Procediments d'inseminació artificial (I)
Quants procediments d'inseminació artificial s'han realitzat
als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears des del 2007
al 2012, desglossats per any i hospital?

Escoles oficials d'idiomes
Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A quins centres, amb expressió del nombre d'alumnes per
centre, haurà de ser distribuït l'alumnat que no cap a les escoles
oficials d'idiomes a causa de la decisió d'atendre totes les
solAlicituds de matrícula per al curs 2013-2014?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 de juny de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

L)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

I)

Procediments d'inseminació artificial (II)

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

Quantes dones han estat sotmeses a un procediment
d'inseminació artificial als hospitals del Servei de Salut de les
Illes Balears des del 2007 al 2012, desglossades per any i
hospital?

Convenis amb el Ministeri d'Educació 2013
Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quins convenis es mantenen amb el Ministeri d'Educació a
juny del 2013, amb expressió de la quantitat econòmica que
comportava cadascun?
Palma, a 28 de juny de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Procediments d'inseminació artificial (III)
Cost econòmic dels procediments d'inseminació artificial
que s'han realitzat als hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears des del 2007 al 2012, desglossat per any i hospital?

Convenis amb el Ministeri d'Educació 2012
Quins convenis es mantenen amb el Ministeri d'Educació
l'any 2012, amb expressió de la quantitat econòmica que
comportava cadascun?
Palma, a 28 de juny de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Procediments de fecundació in vitro (I)
Quants procediments de fecundacions in vitro s'han realitzat
als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears des del 2007
al 2012, desglossats per any i hospital?

Ajuts per a desplaçaments d'alumnes que cursen estudis
universitaris
Dia 22 de novembre del 2012 es va aprovar la "Proposta de
resolució definitiva del director general d'Universitats, Recerca
i Transferència del Coneixement en relació amb la convocatòria
d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que
cursen estudis universitaris durant l'any acadèmic 2011-2012"
(BOIB núm. 98, de 7 de juliol del 2012), tot i que aquests ajuts
a hores d'ara no s'han fet efectius. Quan té previst el Govern
pagar els ajuts esmentats?

Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Procediments de fecundació in vitro (II)
Acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances (I)
Quantes dones han estat sotmeses a un procediment de
fecundació in vitro als hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears des del 2007 al 2012, desglossades per any i hospital?
Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes són les renovacions d'acreditacions autoritzades
d'habitatges turístics de vacances a cadascuna de les Illes des de
l'entrada en vigor de la Llei de turisme de les Illes Balears, Llei
8/2012, de 19 de juliol?
Palma, a 1 de juliol de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Procediments de fecundació in vitro (III)
Quin ha estat el cost econòmic dels procediments de
fecundacions in vitro que s'han realitzat als hospitals del Servei
de Salut de les Illes Balears des del 2007 al 2012, desglossat per
any i hospital?
Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances (II)
Quina ha estat la recaptació econòmica per a la renovació i/o
la nova acreditació dels habitatges turístics de vacances de l'illa
de Mallorca des de l'entrada en vigor de la Llei de turisme de les
Illes Balears, Llei 8/2012, de 19 de juliol?
Palma, a 1 de juliol de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

X)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 163 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.

Acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances
(III)

Nous habitatges turístics de vacances autoritzats

Quina ha estat la recaptació econòmica de l'ATB per a la
renovació i/o la nova acreditació dels habitatges turístics de
vacances de l'illa de Menorca des de l'entrada en vigor de la Llei
de turisme de les Illes Balears, Llei 8/2012, de 19 de juliol?

Quants són els nous habitatges turístics de vacances
autoritzats a cadascuna de les Illes des de l'entrada en vigor de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol?
Palma, a 1 de juliol de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 1 de juliol de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances
(IV)
Quina ha estat la recaptació econòmica de l'ATB per a la
renovació i/o la nova acreditació dels habitatges turístics de
vacances de l'illa d'Eivissa des de l'entrada en vigor de la Llei de
turisme de les Illes Balears, Llei 8/2012, de 19 de juliol?
Palma, a 1 de juliol de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Previsions de vacances a SFM
Quines modificacions en les previsions de vacances ha hagut
de fer SFM per cobrir els canvis produïts entre les freqüències
d'horaris de tren i metro anunciades inicialment i les que s'han
aplicat realment a partir de l'1 de juliol del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances (V)
Quina ha estat la recaptació econòmica de l'ATB per a la
renovació i/o la nova acreditació dels habitatges turístics de
vacances de l'illa de Formentera des de l'entrada en vigor de la
Llei de turisme de les Illes Balears, Llei 8/2012, de 19 de juliol?
Palma, a 1 de juliol de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Torns de reforç a SFM
Quines modificacions en el sentit d'incorporar torns de
reforç ha hagut de fer SFM per cobrir els canvis produïts entre
les freqüències d'horaris de tren i metro anunciades inicialment
i les que s'han aplicat realment a partir de l'1 de juliol del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Denuncies contra SFM
Quantes denúncies s'han fet contra SFM davant la Inspecció
de Treball?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Multes a SFM (I)
Ha imposat la Inspecció de Treball multes a SFM?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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Palma, a 3 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Nous horaris d'estiu d'SFM (I)
En què ha consistit la campanya informativa sobre els
horaris d'estiu d'SFM aplicats a partir de l'1 de juliol del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Nous horaris d'estiu d'SFM (II)
Quantes queixes d'usuaris ha rebut SFM sobre l'aplicació
dels horaris d'estiu aplicats a partir de l'1 de juliol del 2013?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Multes a SFM (II)
De quin import són les multes que ha imposat la Inspecció
de Treball a SFM?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Multes a SFM (III)
Per quina causa són les multes que ha imposat la Inspecció
de Treball a SFM?

Palma, a 3 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic (I)
Quantes persones amb contractacions laborals han solAlicitat
una reducció voluntària del complement específic a l'empara de
la disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a la
nòmina general de la CAIB, des que es va adoptar la mesura de
reducció fins al juny del 2013?
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Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic (II)
Quantes persones amb relació funcionarial de carrera han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic (III)
Quantes persones amb relació funcionarial interina han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic (IV)
Quantes persones amb contractacions laborals han solAlicitat
una reducció voluntària del complement específic a l'empara de
la disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a la
nòmina general de la CAIB, des que es va adoptar la mesura de
reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic (V)
Relació de les persones amb relació funcionarial de carrera
que han solAlicitat una reducció voluntària del complement
específic a l'empara de la disposició addicional dissetena del
Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
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 la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures
addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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Compatibilitat per dur a terme una altra activitat (I)

AL)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les persones amb relació funcionarial de carrera
que han solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra
activitat després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des
que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?

Reducció voluntària del complement específic (VI)
Relació de les persones amb relació funcionarial interina que
han solAlicitat una reducció voluntària del complement específic
a l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat (II)
AM)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic (VII)
Relació de les persones amb contractacions laborals que han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les persones amb relació funcionarial interina que
han solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des
que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat (III)
Relació de les persones amb contractacions laborals que han
solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
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modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des
que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Reducció voluntària del complement específic (VIII)
AQ)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat (IV)
Relació de les persones amb relació funcionarial de carrera
que han obtingut la compatibilitat per dur a terme una altra
activitat després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des
que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació laboral que han
tengut una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Reducció voluntària del complement específic (IX)
AR)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat (V)
Relació de les persones amb relació funcionarial interina que
han obtingut la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des
que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació funcionarial de
carrera que han tengut una reducció voluntària del complement
específic a l'empara de la disposició addicional dissetena del
Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
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 la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures
addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
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 Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Reducció voluntària del complement específic (X)
Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació funcionarial
interina que han tengut una reducció voluntària del complement
específic a l'empara de la disposició addicional dissetena del
Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
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 la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures
addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (I)
Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat
des que va començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I)
Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori des que va començar a vigir el decret llei fins al juny
del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (I)
Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats des que va començar a vigir el decret llei fins al
juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (I)
Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts des
que va començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Família i Serveis Socials (I)
Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials
des que va començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (I)
Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria de Salut des que va
començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Turisme i Esports (I)
Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports des que
va començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I)
Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
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Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència des que va començar a vigir el decret llei fins al
juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II)
Relació de les persones que han solAlicitat una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori des que va
començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (II)
Relació de les persones que han solAlicitat una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats des que va
començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (II)
Relació de les persones que han solAlicitat una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat des que va començar
a vigir el decret llei fins al juny del 2013?

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (II)
Relació de les persones que han solAlicitat una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts des que va començar a vigir
el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Turisme i Esports (II)

BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Família i Serveis Socials (II)
Relació de les persones que han solAlicitat una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria de Família i Serveis Socials des que va començar a
vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Relació de les persones que han solAlicitat una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria de Turisme i Esports des que va començar a vigir el
decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II)

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (II)
Relació de les persones que han solAlicitat una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria de Salut des que va començar a vigir el decret llei
fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Relació de les persones que han solAlicitat una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència des que va
començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I)
Relació de les persones que han solAlicitat la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després d'haver obtingut una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31

BOPIB núm. 107 - 12 de juliol de 2013
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori des que va
començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (I)
Relació de les persones que han solAlicitat la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després d'haver obtingut una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat des que va començar
a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (I)
Relació de les persones que han solAlicitat la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després d'haver obtingut una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
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l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats des que va
començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (I)
Relació de les persones que han solAlicitat la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després d'haver obtingut una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts des que va començar a vigir
el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
de Família i Serveis Socials (I)
Relació de les persones que han solAlicitat la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després d'haver obtingut una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria de Família i Serveis Socials des que va començar a
vigir el decret llei fins al juny del 2013?
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Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
de Salut (I)
Relació de les persones que han solAlicitat la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després d'haver obtingut una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria de Salut des que va començar a vigir el decret llei
fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
de Turisme i Esports (I)
Relació de les persones que han solAlicitat la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després d'haver obtingut una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria de Turisme i Esports des que va començar a vigir el
decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I)
Relació de les persones que han solAlicitat la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després d'haver obtingut una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència des que va
començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II)
Relació de les persones que han obtingut la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després de dur a terme una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori des que va
començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (II)
Relació de les persones que han obtingut la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després de dur a terme una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat des que va començar
a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (II)
Relació de les persones que han obtingut la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després de dur a terme una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats des que va
començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (II)
Relació de les persones que han obtingut la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després de dur a terme una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts des que va començar a vigir
el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
de Família i Serveis Socials (II)
Relació de les persones que han obtingut la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després de dur a terme una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria de Família i Serveis Socials des que va començar a
vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
de Salut (II)
Relació de les persones que han obtingut la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després de dur a terme una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria de Salut des que va començar a vigir el decret llei
fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Conselleria
de Turisme i Esports (II)
Relació de les persones que han obtingut la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després de dur a terme una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria de Turisme i Esports des que va començar a vigir el
decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II)
Relació de les persones que han obtingut la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després de dur a terme una
reducció voluntària del complement específic a l'empara de la
disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència des que va
començar a vigir el decret llei fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (III)
Quina quantia total ha suposat la reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori des que es va adoptar la mesura de reducció fins al
juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (III)

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (III)

Quina quantia total ha suposat la reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat
des que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del
2013?

Quina quantia total ha suposat la reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts des
que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (III)
Quina quantia total ha suposat la reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats des que es va adoptar la mesura de reducció fins al
juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Família i Serveis Socials (III)
Quina quantia total ha suposat la reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials
des que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del
2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Reducció voluntària del complement específic a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (III)

CI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (III)
Quina quantia total ha suposat la reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria de Salut des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Turisme i Esports (III)
Quina quantia total ha suposat la reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports des que
es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?

Quina quantia total ha suposat la reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència des que es va adoptar la mesura de reducció fins al
juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universistats (I)
Quantes persones amb relació funcionarial de carrera han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de personal docent des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

CM)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universistats (II)
Quantes persones amb relació funcionarial interina han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
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10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de personal docent des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?

6043

competitivitat, a la nòmina de personal docent des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universistats (III)
Relació de les persones amb relació funcionarial de carrera
que han solAlicitat una reducció voluntària del complement
específic a l'empara de la disposició addicional dissetena del
Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
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 la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures
addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de personal docent des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universistats (IV)
Relació de les persones que amb relació funcionarial interina
han solAlicitat una reducció voluntària del complement específic
a l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la

CP)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (V)
Relació de les persones amb relació funcionarial de carrera
que han solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra
activitat després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de personal docent des
que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (VI)
Relació de les persones que amb relació funcionarial interina
han solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de personal docent des
que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
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Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (VII)
Relació de les persones amb relació funcionarial de carrera
que han obtingut la compatibilitat per dur a terme una altra
activitat després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de personal docent des
que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (VIII)
Relació de les persones que amb relació funcionarial interina
han obtingut la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de personal docent des
que es va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (IX)
Quina quantia total ha suposat la reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a persones amb relació funcionarial
interina que han tengut una reducció de retribucions a la nòmina
de personal docent des que es va adoptar la mesura de reducció
fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
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 Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (X)
Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones que han tengut una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

CY)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (I)

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (III)

Quantes persones amb contractació laboral han solAlicitat
una reducció voluntària del complement específic a l'empara de
la disposició addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a la
nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la mesura de reducció
fins al juny del 2013?

Quantes persones amb relació funcionarial interina han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013?

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

CZ)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (II)

Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (IV)

Quantes persones amb relació funcionarial de carrera han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013?

Quantes persones amb relació de personal estatutari fix han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013?

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (V)
Quantes persones amb relació de personal estatutari interí o
temporal han solAlicitat una reducció voluntària del complement
específic a l'empara de la disposició addicional dissetena del
Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
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 la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures
addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013?

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (VII)
Relació de les persones amb relació funcionarial de carrera
que han solAlicitat una reducció voluntària del complement
específic a l'empara de la disposició addicional dissetena del
Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
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 la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures
addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (VI)
Relació de les persones amb contractació laboral que han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013.

DD)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (VIII)
Relació de les persones amb relació funcionarial interina que
han solAlicitat una reducció voluntària del complement específic
a l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
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 Conselleria de Salut del Govern de les

DE)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

BOPIB núm. 107 - 12 de juliol de 2013
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (IX)
Relació de les persones amb relació de personal estatutari fix
que han solAlicitat una reducció voluntària del complement
específic a l'empara de la disposició addicional dissetena del
Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
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 la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures
addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013.
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dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es
va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Reducció voluntària del complement específic a la Conselleria
de Salut (X)
Relació de les persones amb relació de personal estatutari
interí o temporal que han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es
va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DG)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(I)
Relació de les persones amb contractació laboral que han
solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional

DH)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(II)
Relació de les persones amb relació funcionarial de carrera
que han solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra
activitat després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es
va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DI)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(III)
Relació de les persones amb relació funcionarial interina que
han solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
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mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es
va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DJ)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(IV)
Relació de les persones amb relació de personal estatutari fix
que han solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra
activitat després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es
va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(V)
Relació de les persones amb relació de personal estatutari
interí o temporal que han solAlicitat la compatibilitat per dur a
terme una altra activitat després d'haver obtingut una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a la
nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la mesura de reducció
fins al juny del 2013.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DL)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(VI)
Relació de les persones amb contractació laboral que han
obtingut la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es
va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DM)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(VII)
Relació de les persones amb relació funcionarial de carrera
que han obtingut la compatibilitat per dur a terme una altra
activitat després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es
va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DN)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

DP)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(VIII)

Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(X)

Relació de les persones amb relació funcionarial interina que
han obtingut la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es
va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.

Relació de les persones amb relació de personal estatutari
interí o temporal que han obtingut la compatibilitat per dur a
terme una altra activitat després d'haver obtingut una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a la
nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la mesura de reducció
fins al juny del 2013.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DO)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(IX)
Relació de les persones amb relació de personal estatutari fix
que han obtingut la compatibilitat per dur a terme una altra
activitat després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es
va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

DQ)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(XI)
Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació funcionarial de
carrera que han tengut una reducció voluntària del complement
específic a l'empara de la disposició addicional dissetena del
Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
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 la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures
addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DR)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

DT)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(XII)

Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(XIV)

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació laboral que han
tengut una reducció voluntària del complement específic a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el 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 la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013?

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació de personal
estatutari fix que han tengut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el 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 la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es
va adoptar la mesura de reducció fins al juny del 2013?

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DS)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

DU)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(XIII)

Compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(XV)

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació funcionarial
interina que han tengut una reducció voluntària del complement
específic a l'empara de la disposició addicional dissetena del
Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
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 la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures
addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la
mesura de reducció fins al juny del 2013?

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació de personal
estatutari interí o temporal que han tengut una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el 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 la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a la
nòmina de l'ib-salut des que es va adoptar la mesura de reducció
fins al juny del 2013?

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pagar matrícula

DV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 estudiants de la UIB no han pogut pagar la matrícula
el curs 2012-2013 i s'han quedat sense dret d'examen a final de
curs?

Beques (I)
Quants estudiants de la UIB que havien solAlicitat beques del
ministeri han vist rebutjada la seva petició, segregats per illes
d'origen?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Criteris per a la provisió d'inspectors accidentals

DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Quan té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats publicar l'ordre que establirà els criteris per a la
provisió d'inspectors accidentals a les Illes Balears i la posterior
resolució de convocatòria de places?

Beques (II)
Quantes beques del ministeri es van atorgar a les Illes
Balears per a estudis de batxillerat el curs 2012-2013, segregats
per illes?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IVE als hospitals públics (I)
DY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Beques (III)
Quantes beques del ministeri es van atorgar a les Illes
Balears per a estudis de formació professional el curs 20122013, segregats per illes?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, des del dia 1 de gener del 2012 a 30
de juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

EC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
IVE als hospitals públics (II)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, des del dia 1 de gener del
2012 a 30 de juny del 2013?
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Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ED)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
IVE als hospitals públics (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
IVE a clíniques privades (I)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma que hagin de ser abonades per l'ib-salut,
desglossades per clínica privada, des del dia 1 de gener del 2012
a 30 de juny del 2013?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, des del dia 1 de gener del
2012 a 30 de juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
IVE a Verge de Lluc (I)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'hospital Verge de Lluc, des del dia 1 de gener del
2012 a 30 de juny del 2013?

Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
IVE a clíniques privades (II)
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'ib-salut per
interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a les
clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma,
desglossada per clínica privada, des del dia 1 de gener del 2012
a 30 de juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

EI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

IVE a Verge de Lluc (II)

Ginecòlegs i ginecòlogues de cada hospital públic de la nostra
comunitat autònoma

Hi ha hagut ginecòleg o ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'hospital Verge de Lluc
el mes de juny del 2013?

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossats per
hospital, el mes de juny del 2013?

Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EJ)

EM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Ginecòlegs i ginecòlogues de cada hospital públic de la nostra
comunitat autònoma declarats objectors
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossats per hospital, el mes de juny del 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Llistes d'espera per a proves complementàries
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries per
hospitals (hospital Universitari de Son Espases, hospital Son
Llàtzer, hospital d'Inca, hospital de Manacor, hospital de
Menorca, hospital d'Eivissa i hospital de Formentera) i per
prova complementària a dia 30 de juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

EN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Llistes d'espera per intervenció quirúrgica

Pla director del port de Sant Antoni de Portmany

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica per
hospitals (hospital Universitari de Son Espases, hospital Son
Llàtzer, hospital d'Inca, hospital de Manacor, hospital de
Menorca, hospital d'Eivissa i hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 30 de juny del 2013.

En quina situació es troba l'expedient núm. 023558/11, Pla
director del port de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Llistes d'espera per consulta externa
Dades de llistes d'espera per consulta externa amb
especialista d'hospital per hospitals (hospital Universitari de Son
Espases, hospital Son Llàtzer, hospital d'Inca, hospital de
Manacor, hospital de Menorca, hospital d'Eivissa i hospital de
Formentera) i per especialitat a dia 30 de juny del 2013.
Palma, a 4 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Rehabilitació de la casa del rector de Sant Josep de Sa Talaia
En quina situació es troba l'expedient núm. 007466/05,
rehabilitació de la casa del rector de Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

ES)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Restauració de la casa Bombeig de Sant Josep de Sa Talaia

Pedrera Es Canal d'en Capità

En quina situació es troba l'expedient núm. 000642/10,
instalAlació de l'activitat de restauració a la casa de Bombeig de
Sant Josep de Sa Talaia?

En quina situació es troba l'expedient núm. 009866/05,
Pedrera Es Canal d'en Capità a Eivissa?

Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

ET)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Ampliació de la xarxa subterrània de BT a Cala Carbó

Drenatge OD3 autovia del nou accés de l'aeroport d'Eivissa
En quina situació es troba l'expedient núm. 005046/09,
drenatge OD3 autovia del nou accés de l'aeroport d'Eivissa?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

En quina situació es troba l'expedient núm. 016140/08,
ampliació de la xarxa subterrània de BT a Cala Carbó de Sant
Josep de Sa Talaia?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ER)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

EU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

InstalAlació de modificació de la línia aèria MT.LMT.BT
soterrades i ZT vista FS

Projecte de restauració de terrenys de la Pedrera Canal d'Eivissa

En quina situació es troba l'expedient núm. 004450/10,
instalAlació de modificació de la línia aèria MT.LMT.BT
soterrades i ZT vista FS a Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

En quina situació es troba l'expedient núm. 18202a/10,
projecte de restauració de terrenys de la Pedrera Canal
d'Eivissa?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

InstalAlació de la línia d'MT 12 línies de BT a Ses Taules d'en
Vinyes

EV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 quina situació es troba l'expedient núm. 001666/07,
InstalAlació de la línia d'MT 12 línies de BT a Ses Taules d'en
Vinyes a Sant Joan de Labritja?

Aparcament públic exterior a la Platja Es Cavallet
En quina situació es troba l'expedient núm. 021479/09,
aparcament públic exterior a la Platja Es Cavallet a Sant Josep
de Sa Talaia?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pla director sectorial de carreteres d'Eivissa i Formentera
EX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Estació radioelèctrica per a transmissió TDT. Puig de n'Andreu.
En quina situació es troba l'expedient núm. 005522/11,
estació radioelèctrica per a transmissió TDT. Puig de n'Andreu
de Sant Antoni de Portmany?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

En quina situació es troba l'expedient núm. 017373/07, Pla
director sectorial de carreteres d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pla director sectorial de comerç a Eivissa

EY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 quina situació es troba l'expedient núm. 018521/08, Pla
director sectorial de comerç d'Eivissa?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Modificació núm. 1 del projecte d'artèries general de la
dessalinitzadora a les xarxes de Sant Joan de Labritja
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
En quina situació es troba l'expedient núm. 013268/11,
modificació núm. 1 del projecte d'artèries general de la
dessalinitzadora a les xarxes de Sant Joan de Labritja?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

FC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Modificació puntual PGOU dels nuclis de Sant Mateu
d'Aubarca i Santa Agnès de Corona

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 quina situació es troba l'expedient núm. 000176/09,
modificació puntual PGOU dels nuclis de Sant Mateu d'Aubarca
i Santa Agnès de Corona a Sant Antoni de Portmany?
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Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Noves normes subsidiàries de Sant Antoni de Portmany

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Cobrament de més a pensionistes per copagament (II)
Quina quantitat d'euros ha reintegrat la Conselleria de Salut
pel cobrat per sobre dels màxims establerts als pensionistes amb
el nou copagament farmacèutic, des del dia 1 de juliol del 2012
al dia 30 de juny del 2013, especificada per mesos?

En quina situació es troba l'expedient núm. 019728/06,
noves normes subsidiàries de Sant Antoni de Portmany?
Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Ampliació subterrània d'una xarxa de baixa tensió
En quina situació es troba l'expedient núm. 012776/08,
ampliació subterrània d'una xarxa de baixa tensió de l'ET a Sant
Joan de Labritja?

Palma, a 8 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Cobrament de més a pensionistes per copagament (III)
Quin cost econòmic ha tengut el procediment de gestió
administrativa per tornar als pensionistes amb dret a devolució
dels excedents del copagament farmacèutic, des del dia 1 de
juliol del 2012 al dia 30 de juny del 2013, especificat per
mesos?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FI)
FF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Cobrament de més a pensionistes per copagament (I)
Quina quantitat d'euros va cobrar de més la Conselleria de
Salut als pensionistes amb el nou copagament farmacèutic, des
del dia 1 de juliol del 2012 al dia 30 de juny del 2013,
especificada per mesos?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Adaptació de les normes subsidiàries de planejament al PTI
d'Eivissa i Formentera
En quina situació es troba l'expedient núm. 012630/06,
d'adaptació de les normes subsidiàries de planejament al PTI
d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Projecte d'instalAlació de maquinària a l'explotació

FJ)

En quina situació es troba l'expedient núm. 18202b/10,
projecte d'instalAlació de maquinària a l'explotació Canal
d'Eivissa?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Circuit insular de motocròs
En quina situació es troba l'expedient núm. 005576/10,
circuit insular de motocròs?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Projecte de restauració de la pedrera Riera-Roig
FK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Ampliació subterrània de BT del CT a Sant Joan de Labritja

En quina situació es troba l'expedient núm. 026661/10,
projecte de restauració de la pedrera Riera-Roig a Santa Eulàlia
del Riu?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

En quina situació es troba l'expedient núm. 017415/09,
ampliació subterrània de BT a Sant Joan de Labritja?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Millora de la fluïdesa i la seguretat de la carretera C-733
En quina situació es troba l'expedient núm. 029086/10, de
millora de la fluïdesa i la seguretat de la carretera C-733 a santa
Eulàlia del Riu?

FO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Pla especial de protecció de Ses Feixes d'Es Prat de Vila
(Eivissa)
En quina situació es troba l'expedient núm. 005589/11, pla
especial de protecció de Ses Feixes d'Es Prat de Vila (Eivissa)?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

FP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Modificació puntual núm. 1 del PGOU d'Eivissa
En quina situació es troba l'expedient núm. 009278/11,
modificació puntual núm. 1 del PGOU d'Eivissa?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

FT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Pla parcial del sector 12-est d'Eivissa

Escola infantil d'educació ambiental al parc natural de Ses
Salines
En quina situació es troba l'expedient núm. 001051/11,
escola infantil d'educació ambiental al parc natural de Ses
Salines a Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Projecte de restauració de la pedrera Andeu Covas
En quina situació es troba l'expedient núm. 001664/10,
projecte de restauració de la pedrera Andeu Covas a Santa
Eulàlia del Riu?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Obres de reforma de la IDAM d'Eivissa
En quina situació es troba l'expedient núm. 006253/10, obres
de reforma de la IDAM d'Eivissa?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

En quina situació es troba l'expedient núm. 013057/11, Pla
parcial del sector 12-est d'Eivissa?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Reexplotació-restauració de la pedrera inactiva "Es Puchet"
En quina situació es troba l'expedient núm. 003944/11,
reexplotació-restauració de la pedrera inactiva Es Puchet de
Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Activitat complementària del mercat artístic-artesanal Can
En quina situació es troba l'expedient núm. 006665/10,
activitat complementària del mercat artístic-artesanal de Santa
Eulàlia del Riu?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

GA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Reforma IDAM de Sant Antoni de Portmany

Molí a la finca can Pep Guillem, parròquia de Sant Rafel de Sa
Creu

En quina situació es troba l'expedient núm. 001901/11,
reforma IDAM de Sant Antoni de Portmany?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

En quina situació es troba l'expedient núm. 012652/11, trull
a la finca can Pep Guillem, parròquia de Sant Rafel de Sa Creu
(Sant Antoni)?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Millora del soterrament i ampliació de xarxes MT i BT a Sant
Antoni de Portmany
En quina situació es troba l'expedient núm. 009733/11,
millora del soterrament i ampliació de xarxes MT i BT a Sant
Antoni de Portmany?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Millora d'elements complementaris a la via PM-802 a l'accés a
sa Canal
En quina situació es troba l'expedient núm. 025131/11,
millora d'elements complementaris a la via PM-802 a l'accés a
sa Canal de Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Camp de futbol, pista poliesportiva i dues pistes de tennis a
Santa Gertrudis
En quina situació es troba l'expedient núm. 005591/11, camp
de futbol, pista poliesportiva i dues pistes de tennis a Santa
Gertrudis (Santa Eulàlia del Riu)?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Canvi d'ús de les edificacions existents al poliesportiu "Illa
Blanca"
En quina situació es troba l'expedient núm. 1265a/11, canvi
d'ús de les edificacions existents al poliesportiu "Illa Blanca" de
Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Subestació torrent 132 kv i línia a 132 kv Eivissa-Torrent

GD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 quina situació es troba l'expedient núm. 20430b/08,
subestació torrent 132 kv i línia a 132 kv Eivissa-Torrent (Santa
Eulàlia del Riu)?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Implantació d'un molí d'oli d'oliva ecològic a les parcelAles 211212 del pol. 1
En quina situació es troba l'expedient núm. 026648/11,
implantació d'un trull d'oli d'oliva ecològic a les parcelAles 211212 del pol. 1 de Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Hotel rural a la finca can Cosmi d'en Vic

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 quina situació es troba l'expedient núm. 013600/11,
Hotel rural a la finca can Cosmi d'en Vic (Santa Eulàlia del
Riu)?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Projecte de restauració de la pedrera inactiva "S'Argentera"
En quina situació es troba l'expedient núm. 023367/09,
projecte de restauració de la pedrera inactiva "S'Argentera" a
Santa Eulàlia del Riu?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Planta de selecció de residus de la construcció i demolició

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 quina situació es troba l'expedient núm. 009382/16,
planta de selecció de residus de la construcció i demolició (Sant
Antoni de Portmany)?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Projecte d'urbanització del sector 23 "Industrial Ses Païsses"
En quina situació es troba l'expedient núm. 004802/09,
projecte d'urbanització del sector 23 "Industrial Ses Païsses" de
Sant Antoni de Portmany?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Planta solar a Santa Eulàlia

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 quina situació es troba l'expedient núm. 018204/07,
planta solar a Santa Eulàlia?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

GN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Condicionament d'un aparcament de vehicles a Cala Bassa

InstalAlació de CT "Torrent des Coscollar" 1 línia de 15 kv
En quina situació es troba l'expedient núm. 013688/07,
instalAlació de CT "Torrent des Coscollar" 1 línia de 15 kv a
Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

En quina situació es troba l'expedient núm. 023030/10,
condicionament d'un aparcament de vehicles a Cala Bassa a
Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

GO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

InstalAlació d'energia solar fotovoltaica de 96 kw

Prolongació de canonades de descàrrega de combustible al dic
de Botafoc

En quina situació es troba l'expedient núm. 011698/08,
instalAlació d'energia solar fotovoltaica de 96 kw (Benimossa)
a Sant Antoni de Portmany?

En quina situació es troba l'expedient núm. 001261/03,
prolongació de canonades de descàrrega de combustible al dic
de Botafoc d'Eivissa?

Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

GP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Aparcament a l'aire lliure a la finca Can Jaume. Cala Vedella

Hotel rural a la finca fruitera

En quina situació es troba l'expedient núm. 006776/10,
aparcament a l'aire lliure a la finca Can Jaume. Cala Vedella a
Sant Josep de Sa Talaia?

En quina situació es troba l'expedient núm. 006247/11, hotel
rural a la finca fruitera de Dalt a Santa Eulàlia del Riu?

Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

GT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Declaració d'interès general per a tanatori a la carretera
d'Eivissa a Santa Eulàlia del Riu

Xarxes BT i MT per alimentar estació radioelèctrica

En quina situació es troba l'expedient núm. 037999/10,
declaració d'interès general per a tanatori a la carretera d'Eivissa
a Santa Eulàlia del Riu?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

En quina situació es troba l'expedient núm. 003592/11,
xarxes BT i MT per alimentar estació radioelèctrica. Puig de ca
n'Andreu a Sant Antoni de Portmany?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Planta dessaladora d'aigua marina a la platja Port des Torrent a
Sant Josep de Sa Talaia
En quina situació es troba l'expedient núm. 001464/05,
planta dessaladora d'aigua marina a la platja Port des Torrent a
Sant Josep de Sa Talaia?
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

GU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
InstalAlació línia de MT i 2 línies de BT a ses Taules d'en Vinyes
En quina situació es troba l'expedient núm. 001666/07,
instalAlació línia de MT i 2 línies de BT en ses Taules d'en
Vinyes a Sant Joan de Labritja?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

GV)
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 d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ajuts públics per fomentar l'ocupació (I)

Xarxa de BT per alimentar emplaçament remot per a TDT
En quina situació es troba l'expedient núm. 004575/11,
xarxa de BT per alimentar emplaçament remot per a TDT. Puig
de can Roca a Sant Joan de Labritja?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Quin és el resultat per illes de la convocatòria per concedir
ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen
a colAlectius prioritaris, aprovada per la Resolució el 17 d'agost
del 2012, en relació al Programa I de contractació de persones
joves?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GX)
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 d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ajuts públics per fomentar l'ocupació (II)
Quin és el resultat per illes de la convocatòria aprovada per
Resolució el 17 d'agost del 2012 per concedir ajuts públics per
fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a colAlectius
prioritaris, en relació al Programa II, de persones titulades de
certificats de professionalitat?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GY)
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 d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ajuts públics per fomentar l'ocupació (III)
Quin és el resultat per illes de la convocatòria aprovada per
Resolució el 17 d'agost del 2012, per concedir ajuts públics per
fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a colAlectius
prioritaris, en relació al Programa III, de contractació indefinida
o fixa discontinua inicial?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HA)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Servei de teletraducció IBD
Quin pressupost es va destinar al servei de teletraducció des
de l'IBD els següents anys: 2010, 2011, 2012 i quina previsió hi
ha per a l'any 2013?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HB)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Pisos-Conveni IBAVI-IBD
El conveni amb l'IBAVI i l'IBD per a dones que han patit
violència, està en vigor l'any 2013? Si la resposta és afirmativa,
quants de pisos s'han adaptat fins el 15 de juny de 2013? Si la
resposta és negativa, se solAliciten els motius de la supressió.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GZ)
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 d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ajuts públics per fomentar l'ocupació (IV)
Quin és el resultat per illes de la convocatòria aprovada per
Resolució del Conseller el 17 d'agost del 2012, per concedir
ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen
a colAlectius prioritaris, en relació al Programa IV, de
transformació de contractes de durada determinada, formatius,
en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l'edat
de jubilació en contractes indefinits o fixes discontinus?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HC)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Prestació econòmica per a assistent personal (juny 2013)
Quantes persones són beneficiàries de la prestació
econòmica per a assistent personal a data de 15 de juny de
2013?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HD)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

HG)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Programa de Medi Obert 2012

Facturació farmàcies

Quants menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert l'any 2012?

Quines són les farmàcies que facturen menys de 200 mil
euros a la comunitat autònoma? Es demana adreça completa de
les mateixes.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HE)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

HH)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Programa de Medi Obert 2012 - II
Voluntat anticipada
Quants menors i joves amb mesures judicials estan pendents
de ser atesos en el Programa Medi Obert a 30 de desembre de
2012?

Quants documents sobre voluntat anticipada es varen
registrar a la comunitat autònoma els anys 2010, 2011 i 2012?

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HF)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

HI)

Contractes DAM

Voluntat anticipada 2

Quants de DAM té contractats, amb qualsevol tipus de
contracte laboral, la Conselleria de Família i Serveis Socials a:
1 de gener, 1 de febrer, 1 de març, 1 de juny, 1 de juliol, 1
d'agost, 1 de setembre, 1 d'octubre, 1 de novembre, 1 de
desembre de 2012?

Quants documents relatiu a voluntat anticipada s'han
registrat fins a 20 de juny de 2013?

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HJ)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Quantes resolucions s'han signat des de l'1 de juliol de 2011
fins al 20 de juny de 2013? Se solAlicita que s'especifiqui el nom
de l'ens del sector públic instrumental, conselleria afectada i
indemnització autoritzada.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Cost de les obres a Son Espases
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
El 22 de maig de 2013 es va obrir una fossa d'uns 100
metres de llarg per 2 d'ample i 3 d'alt aproximadament, en els
indrets de l'hospital de Son Espases, es va tancar el 5 de juny.
Quin cost ha tingut aquesta obra? A quina partida pública s'ha
computat?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HK)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

HM)
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 Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Deute consells places persones amb discapacitat
Quin deute té el Govern de les Illes Balears amb cada un
dels consells insulars relatiu al Conveni per manteniment de
places concertades per a persones amb discapacitat a data de 30
de juny de 2013? Se solAlicita especificar per consell insular i
l'any del deute.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Convocatòria de places de Tècnic de Gestió i Sistemes
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quins motius s'han realitzat dues convocatòries d'interins
de Tècnic de Gestió i Sistemes per als serveis centrals de l'ibsalut quan s'han amortitzat dues places de Tècnic de Gestió i
Sistemes de GESMA?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

HN)
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 Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Bonificació assegurances privades

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HL)
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 Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quina quantia ha suposat la bonificació del 15% en
assegurances privades que va aprovar el Govern? Se solAlicita
informació de l'any fiscal del 2012.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Indemnitzacions per assistència a òrgans superiors de direcció

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, disposa que els acords pels quals s'estableixen
indemnitzacions per raó d'assistència als òrgans superiors de
direcció dels ens del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma han de ser autoritzats prèviament per l'Administració
de la comunitat autònoma mitjançant una resolució conjunta de
la persona titular de la conselleria d'adscripció i de la persona
titular de la conselleria en matèria d'hisenda.

HO)
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 Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Agenda pública del president
Quina va ser l'agenda pública del president Bauzá el dia
26/06/2012?
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Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HP)
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 Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

De la quantia total de la nòmina del mes de juny de 2013 de
l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de juny de 2013?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes de juny de 2013?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Agenda pública del president 2
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina va ser l'agenda pública del president Bauzá els dies 18
i 19 de març de 2012?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

HS)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Centre Es Fusteret - juny 2013

HQ)
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 Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants menors han estat ingressats en el mes de juny de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret?
Detall per setmana.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Agenda pública del president 3
Quina va ser l'agenda pública del president Bauzá els dies 16
i 17 d'octubre de 2012?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HT)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Centre Es Mussol - juny 2013
HR)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Dependència juny 2013
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juny de 2013?
Quants beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda econòmica
familiar de dependència del mes de juny de 2013?
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho van fer per primera vegada en el mes de juny de
2013?

Quants menors han estat ingressats en el mes de juny de
2013 i amb quina mesura en el centre Es Mussol? Detall per
setmana.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HU)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Estada Centre Es Mussol - juny 2013
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de juny de 2013?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Centre Es Pinaret - juny 2013
Quants menors han estat ingressats en el mes de juny de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret? Detall
per setmana.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HV)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HZ)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Estada Centre Es Pinaret - juny 2013
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de juny de 2013?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Centre socioeducatiu d'incorporació social - juny 2013
Quants menors han estat ingressats en el mes de juny de
2013 i amb quina mesura judicial en el Centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IA)

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Estada Centre socioeducatiu d'incorporació social - juny 2013
HX)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes de juny de
2013?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Estada Centre Es Fusteret - juny 2013
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de juny de 2013?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HY)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IB)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Medi Obert - juny 2013
Quants menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el Programa Medi Obert el mes de juny de 2013?
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Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IC)

IF)

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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Medi Obert - juny 2013 2

Detecció precoç del càncer de mama - juny 2013

Quants menors i joves amb mesures judicials estan pendents
de ser atesos en el Programa Medi Obert a 1 de juliol de 2013?

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de Detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
el mes de juny de 2013?

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ID)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

IG)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Renda Bàsica - juny 2013
Programa d'atenció dental - juny 2013
Quantes persones han estat beneficiàries del conveni amb els
consells insulars per a la gestió de la renda bàsica durant el mes
de juny de 2013? Se solAliciten les dades especificant per mes,
per illa i per gènere.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantojuvenil del mes de juny? Quants infants varen ser
beneficiaris d'aquest programa durant el mes de juny? Quants
dentistes varen participar d'aquest programa durant el mes de
juny?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IE)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
IVE - juny 2013
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de juny de 2013?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ho durant el
mes de juny de 2013 i que hagin de ser abonades per l'ib-salut?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IH)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Intervencions quirúrgiques - juny 2013
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
juny als hospitals públics i fundacions? Se solAlicita que
s'especifiqui per hospitals o fundacions.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
II)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Intervencions quirúrgiques - juny 2013 - II
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
juny als hospitals privats amb ànim de lucre o sense ànim de
lucre pagades amb doblers públics independentment de la
fórmula administrativa que sustenti el pagament? Se solAlicita
que s'especifiqui el nom de l'hospital o clínica i el nombre
d'intervencions realitzades.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IL)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Llits tancats o bloquejats - juny 2013
Quins són els llits tancats o "bloquejats" a data 1 de juny de
2013? Se solAlicita relació detallada dels hospitals públics.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IJ)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

IM)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Cobrament indegut Salut

Llits tancats o bloquejats - juliol 2013

Quina és la quantia econòmica que el Govern ha retornat als
pacients per cobrament indegut de l'1 de gener del 2012 fins al
30 de juny per:
Còpia de la història clínica.
Còpia de la història clínica parcial.
Emissió d'informes i certificats mèdics.
Informe de la valoració de discapacitat.
Se solAlicita quantia retornada de cada un dels conceptes i
nombre de persones que s'han beneficiat de la devolució.

Quins són els llits tancats o "bloquejats" a data 1 de juliol de
2013? Se solAlicita relació detallada dels hospitals públics.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IN)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

IK)

Quiròfans tancats o bloquejats - maig 2013

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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quins són els quiròfans tancats o "bloquejats" a data 1 de
maig de 2013? Se solAlicita relació detallada dels hospitals
públics.

Llits tancats o bloquejats - maig 2013
Quins són els llits tancats o "bloquejats" a data 1 de maig de
2013? Se solAlicita relació detallada dels hospitals públics.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IO)

IR)

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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quiròfans tancats o bloquejats - juny 2013

Vacances professionals sanitaris - juliol 2013 - II

Quins són els quiròfans tancats o "bloquejats" a data 1 de
juny de 2013? Se solAlicita relació detallada dels hospitals
públics.

Quants professionals sanitaris es té previst contractar durant
el mes de juliol per cobrir vacances als hospitals públics? Se
solAlicita que es detalli per hospital públic i per les següents
categories:
Personal d'administració.
Auxiliar de clínica o auxiliar tècnic sociosanitari.
Metges/metgesses especialistes.
Metges/metgesses cirurgians.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IP)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quiròfans tancats o bloquejats - juliol 2013
Quins són els quiròfans tancats o "bloquejats" a data 1 de
juliol de 2013? Se solAlicita relació detallada dels hospitals
públics.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IS)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Factor risc càncer de mama hereditari

Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IQ)
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 Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Vacances professionals sanitaris - juliol 2013
Quants professionals sanitaris als hospitals públics han
gaudit o gaudiran de vacances el mes de juliol de 2013? Se
solAlicita que es detalli per hospital públic i per les següents
categories:
Personal d'administració.
Auxiliar de clínica o auxiliar tècnic sociosanitari.
Metges/metgesses especialistes.
Metges/metgesses cirurgians.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quantes dones s'han fet la investigació genètica motivada
per la detecció de possible factor de risc de patir càncer
hereditari de mama i/o ginecològic? Se solAlicita la informació
detallada dels següents anys 2009, 2010, 2011, 2012 a 1 de
juliol de 2013.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IT)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Tancament Centre socioeducatiu d'incorporació social
Quins són els motius que justifiquen el tancament del Centre
socioeducatiu d'incorporació social (CIS)?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IU)
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 Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Ordre de Publicació
RGE núm. 7261/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
desconeixement de la llengua catalana, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa d'11 de juliol
de 2013).
RGE núm. 7295/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
desconeixement de la llengua catalana, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa d'11 de
juliol de 2013).
RGE núm. 7296/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
desconeixement de la llengua catalana, 2, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa d'11
de juliol de 2013).
RGE núm. 7297/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
desconeixement de la llengua catalana, 3, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa d'11
de juliol de 2013).

Tancament Centre socioeducatiu d'incorporació social - II
Quin ús es pensa fer del local ubicat al carrer Ribadavia 7-9
de Palma?
Palma, a 9 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 7298/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
desconeixement de la llengua catalana, 4, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa d'11
de juliol de 2013).
RGE núm. 7299/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
desconeixement de la llengua catalana, 5, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa d'11
de juliol de 2013).

IV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Adjudicatari de contracte de serveis al SOIB

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A qui s'ha adjudicat el contracte de serveis relatiu a
"Elaboració i implantació dels plans d'autoprotecció de les
oficines del SOIB (núm. expedient 2013/2625)?

A)

Palma, a 9 de juliol de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Desconeixement de la llengua catalana
Considera raonable la Sra. Consellera que els educadors
infantils de les escoletes del Govern puguin desconèixer la
llengua catalana?
Palma, a 27 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

E)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Desconeixement de la llengua catalana

Desconeixement de la llengua catalana, 4

Considera raonable la Sra. Consellera que els educadors
infantils de les escoletes del Govern puguin desconèixer la
llengua catalana?

Considera raonable la Sra. Consellera que el coordinador de
seguretat, adscrit a la Direcció General d'Interior pugui
desconèixer la llengua catalana?

Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Desconeixement de la llengua catalana, 2

Desconeixement de la llengua catalana, 5

Considera raonable la Sra. Consellera que un educador en
medi obert, vinculat a la Direcció General de Família i
Menorca, pugui desconèixer la llengua catalana?

Considera raonable la Sra. Consellera que un telefonista o el
cap de servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania puguin
desconèixer la llengua catalana?

Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Ordre de Publicació

Desconeixement de la llengua catalana, 3

RGE núm. 7321/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a rebuig a la centralització judicial, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de
juliol de 2013).

Considera raonable la Sra. Consellera que un metge o un
psicòleg que treballada amb disminuïts pugui desconèixer la
llengua catalana?

RGE núm. 7322/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a menjar a l'escola, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

Palma, a 28 de juny de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 7336/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures de reducció dels preus de la matrícula
universitària i de millora de l'accés a les beques per part de
l'alumnat, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
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RGE núm. 7337/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures de freqüències d'estiu d'SFM, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7338/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment dels partits judicials a les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7481/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a escola de malalts, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7539/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a accés a Son Espases, amb tramitació davant la Comissió de
Salut. (Mesa d'11 de juliol de 2013).
RGE núm. 7541/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Comissió de joves en el Consell de Serveis Socials, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa d'11 de juliol de 2013).

desplaçar a Mallorca, juntament amb els corresponents advocats
i testimonis, si n'era el cas.
El Grup Parlamentari MÉS considera que la redacció del
text de la futura llei respon a una visió centralista i
irresponsable, que oblida i menysprea una característica
substancial de la nostra comunitat autònoma: la discontinuïtat
territorial de les Illes Balears. Per aquest motiu, MÉS proposa
al Parlament de les Illes Balears les següents resolucions:
1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu més
absolut rebuig al text de nova llei de planta i demarcació
judicial, a través de la qual el Ministeri de Justícia pretén
centralitzar a Palma tots els jutjats de Mallorca, Menorca i
Eivissa, i el fa arribar al Govern de l'Estat perquè retiri l'actual
document de reforma judicial.
2. El Parlament de les Illes insta el Ministeri de Justícia a
respectar en qualsevol futura reforma judicial una distribució
dels partits judicials que respongui a la realitat geogràfica i
pluriinsular de les Illes, que hagi estat prèviament dialogada i
pactada amb els consells insulars i el Govern de les Illes
Balears.

RGE núm. 7542/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a rebuig a l'avantprojecte de llei per a la racionalització i la
sostenibilitat de l'administració local, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11
de juliol de 2013).
RGE núm. 7634/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de la categoria professional de dietistanutricionista al servei de Salut de les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa d'11 de juliol de
2013).
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Palma, a 2 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Menjar a l'escola

A)

Els casos de malnutrició infantil a les Illes Balears obliga a
una reacció immediata per part de les administracions
implicades. L’escola és un espai molt adequat per vetllar per
l’alimentació suficient i adequada de tots els nins i nines, en un
entorn normalitzat.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Rebuig a la centralització judicial
Dia 28 de juny transcendia als mitjans de comunicació que
el Ministeri de Justícia treballava en una llei de planta i
demarcació judicial a través de la qual pretenia modificar
substancialment l'organització judicial a l'Estat. El text amb el
qual treballa el Ministeri converteix les Illes Balears en un sol
partit judicial, la qual cosa significaria la supressió dels jutjats
d'Inca, Manacor, Eivissa i Menorca, i la centralització de tota la
seva activitat a la capital de província, Palma.
Aquesta reforma recentralitzadora de la Justícia suposaria un
perjudici desproporcionat i injustificable per a la població de les
Illes Balears, especialment per als residents a Eivissa i Menorca
que, per a un simple judici de faltes o un divorci, s'haurien de

Ben al contrari, els retards de la conselleria en els pagaments
de les beques als menjadors escolars i les convocatòries
extemporànies han provocat que molts de nins, en no poder
bestreure el cost del menjador, abandonessin aquest servei, quan
hi ha casos en què era l’única garantia d’un dinar en condicions.
El Parlament, en sessió de la Comissió d’Educació de dia 21
de març de 2013, aprovà per unanimitat instar el Govern a
mantenir les beques dels serveis de menjador escolar, però és
insuficient i, per donar-li credibilitat i eficàcia, cal posar al dia
pagaments i convocatòries, convocant dins enguany el curs
2013-2014.
I cal anar més enllà. Cal garantir que tots els nins berenin
adequadament el matí, arbitrant les fórmules de colAlaboració
interdepartamental o interadministrativa que calguin, implicant
la societat civil que estigui en disposició de fer alguna aportació,
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en doblers o en productes locals. L’administració ha de vetllar
perquè tots els nins amb dificultats econòmiques puguin berenar
i dinar en condicions a les escoles.
El Govern de les Illes Balears ha de ser el garant social dels
seus ciutadans i ha de vetllar per les seves necessitats més
bàsiques, i sobretot, dels més vulnerables. És una prioritat.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat la
següent
Proposició de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a establir un pla per garantir que tots els
escolars amb dificultats econòmiques puguin berenar i dinar a
les escoles.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a normalitzar la tramitació de les subvencions
pel servei de menjador escolar, satisfent les ajudes dels cursos
passats i convocant les pendents, garantint que la convocatòria
del curs 2013/14 serà publicada abans de finals de 2013.
Palma, a 2 de juliol de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

una retallada de 110 milions d’euros en el sistema públic de
beques.
Ara, el Grup Parlamentari Socialista ha conegut l’esborrany
del nou reial decret que el Govern d’Espanya pretén aprovar
aquest mes d’agost per al proper curs, aprofitant que és un mes
en el qual les aules són buides. Aquesta norma sembla que
endurirà encara més els requisits per ser beneficiari d’una beca.
La reducció de les beques sembla que també afectarà els
estudiants amb pocs recursos de batxillerat i formació
professional, que poden veure disminuïda en un 40% la
quantitat a percebre en el cas que tenguin dret a una beca mentre
que l’exigència del requisit acadèmic s’espera que pugi del 5,5
de nota al 6.
Enfront d'aquesta irresponsabilitat del Govern d’Espanya, la
comunitat autònoma de les Illes Balears no pot quedar sense
resposta, i es fa necessari un posicionament clar que exigeixi al
Govern d’Espanya que respecti el dret dels joves (milers
d’aquests a les Illes Balears) a accedir o a continuar els seus
estudis postobligatoris, entre d'altres els universitaris, i que la
manca de recursos econòmics no sigui un motiu d’exclusió per
a la seva formació acadèmica, sobretot en una comunitat on
tenim un alt índex d’abandonament escolar prematur i som la
darrera en taxa neta d’escolarització universitària (10,5%). A tot
això s’uneix la notícia de l’augment d’un 5% en el preu de les
taxes de la UIB que no farà més que agreujar aquesta situació.
És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Proposició no de llei
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Mesures de reducció dels preus de la matrícula universitària i de
millora de l'accés a les beques per part de l'alumnat.
Exposició de motius
La situació econòmica per la qual travessa el nostre país ha
portat a cents de milers de famílies i a milers de joves en
particular, a patir estretors econòmiques sobrevingudes per
afrontar els pagaments més comuns de la seva vida quotidiana,
entre d'altres, el pagament de les matrícules universitàries.
Garantir l’accés en equitat a l’ensenyament universitari no
només suposa el desenvolupament d’una política pública de
resposta a un manament constitucional, sinó que posa els
fonaments d’una formació adequada per a tota una generació i,
a més, per generar expectatives d’un futur del país més sòlid.
En el curs 2012-2013, l’enduriment dels requisits per a
l’obtenció de beca que va provocar l’aprovació del Reial Decret
1000/2012, de 29 de juny, pel qual s’establien els obralls de
renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a
l’estudi per al curs 2012-2013 ha deixat a Espanya 35.000 joves
sense la possibilitat de rebre una beca, calculam que alguns
centenars d’ells a la nostra comunitat autònoma, i ha comportat

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a aprovar la congelació de taxes universitàries als
imports que s’havien fixat per al curs 2011-2012, i la supressió
de les limitacions de la capacitat de la Conferència General de
Política Universitària per establir els límits dels preus públics de
les matrícules.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a iniciar un procés de diàleg, en el si de la
Conferència General de Política Universitària, per tal
d’implantar mesures que facilitin l’ajornament i el
fraccionament del pagament de les matrícules universitàries per
part de l’alumnat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a restituir els requisits per a l’obtenció d’una beca
prevists pel Reial Decret 1721/2007 que establia el règim de
beques i ajuts a l’estudi i que va ser modificat per l’aprovació
del Reial Decret 1000/2012, de 29 de juny.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
d’Espanya a fer una convocatòria extraordinària d’ajuts a
l’estudi destinada a la cobertura total o parcial dels preus
públics de matrícula per a aquells estudiants que, per la seva
situació econòmica personal o familiar, no puguin fer front al
seu pagament.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a establir una pròrroga en el període de carència dels
préstecs Renda Universitat per a aquells beneficiaris que es
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troben en una situació econòmica desfavorable que impedeix la
seva devolució.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a no modificar i a mantenir el mateix sistema
d’atorgament de beques a FP i Batxillerat quant a requisits de
nota i quantia que el curs 2011-2012.

Proposició no de llei

Palma, a 1 de juliol de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

1. El Parlament de les Illes Balears insta Serveis Ferroviaris
de Mallorca a revisar les freqüències de tren i metro aplicades
des de l'1 de juliol de 2013, en el sentit d'augmentar el nombre
de trens, especialment en hores punta i tenint en compte els
horaris laborals.
2. El Parlament de les Illes Balears insta Serveis Ferroviaris
de Mallorca a reobrir els mesos de juliol i agost la línia
denominada M2.
3. El Parlament de les Illes Balears insta Serveis Ferroviaris
de Mallorca a rebre els representants de les associacions
d'usuaris i del comitè d'empresa i a tenir en compte les seves
reclamacions.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Freqüències d'estiu d'SFM
L'1 de juliol entraven en vigor els nous horaris d'estiu dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca, que consisteixen en una
dràstica reducció de freqüències, especialment en hores de matí,
coincidint amb els horaris d'inici de jornada laboral.
Els primers dies ja s'han fet sentir les protestes dels usuaris
perquè s'han generat retards, molèsties que s'han de sumar a la
manca d'alternatives horàries i al fet que, a causa de la reducció
de revisors, molts dels usuaris han d'abonar el seu bitllet a
l'arribada a l'estació intermodal, produint-se cues i nous retards
causats per la política laboral de l'SFM.
SFM ha actuat amb total improvisació, anunciant
inicialment uns horaris que va haver de retocar el mes de juny,
incorporant trens de reforç matinal quan ja s'havien anunciat les
reduccions de freqüències. En el mateix sentit, la improvisació
s'ha fet palesa ja que varen anunciar el tancament estiuenc del
metro de la UIB i, poques setmanes després, per pressions dels
empresaris del polígon de Son Castelló, SFM ha anunciat que
es mantindrà obert, amb un servei cada mitja hora entre les 6.30
i les 15.00 hores.
Aquests despropòsits en la gestió d'SFM han estat
denunciats per usuaris i treballadors que no veren ateses les
seves demandes i denunciaren la manca de transparència
d'SFM.
A aquest desgavell en la gestió s'hi han de sumar les
notables pujades de tarifes, considerades abusives pels usuaris,
ja que perjudiquen especialment estudiants, pensionistes i
membres de famílies nombroses, que han vist el bitllet senzill
augmentat en un 58%.
El resultat d'aquesta reducció d'horaris ha estat l'eliminació
de 3 de cada 4 trens en hora punta, perjudicant especialment els
usuaris de Marratxí i d'Inca, així com els usuaris del metro, tant
a la UIB com a M2. Tot plegat, una nova demostració de la
mala gestió de l'actual govern, que sembla voler desincentivar
l'ús del ferrocarril amb la seva actuació.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Manteniment dels partits judicials a les Illes Balears
Des del Ministeri de Justícia, i a través d’una comissió
d’experts, es treballa en una proposta de modificació de la Llei
de demarcació i planta judicial (Llei 38/1988, de 28 de
desembre), amb la intenció de suprimir partits judicials a tot
Espanya.
Dins d’aquesta supressió es pretén deixar les Illes Balears
amb un únic partit judicial, el de Palma, la qual cosa implicaria
la desaparició dels partits judicials d’Eivissa, Manacor, Inca,
Ciutadella i Maó; així com també del de Calvià, que va ser
creat, però que mai no s’ha posat en funcionament.
No cal dir que la reacció dels operadors jurídics ha estat
unànime en contra d’aquesta iniciativa que pot tenir
conseqüències molt negatives en centralitzar tots els partits
judicials en un sol, el del Palma, tenint en compte que a pesar de
ser una comunitat uniprovincial, som quatre illes; i aquesta
discontinuïtat territorial justifica ja de per si, l’existència de
diferents partits judicials.
Però a més a més, es justifica per donar un servei de qualitat,
pròxim al ciutadà, més eficaç i eficient i, sobretot, més proper.
Per altra banda, existeix unanimitat política i social en la
necessitat que Formentera tengui jutjats i partit judicial propi,
atès que en aquests moments és l'única illa de tot l’Estat
espanyol sense jutjat.
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És per tot això que, a pesar d’estar en fase d’estudi la
proposta, i abans que pugui avançar més en aquest aberrant
sentit, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a mantenir tots i cadascuns dels actuals partits judicials
existents a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a crear el partit judicial de l’illa de Formentera i acabar
amb la discriminació que suposa ser l’única illa de tot l’Estat
espanyol sense jutjat propi.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè informi negativament qualsevol reforma de
la Llei de demarcació i planta judicial que suposi minvar els
partits judicials actualment existents.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè iniciï converses amb el Ministeri de Justícia
per oposar-se frontalment a la possibilitat que les Illes perdin
partits judicials existents i reclami la creació d’un partit judicial
propi per a Formentera.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Escola de malalts
Les Illes Balears han tingut un augment espectacular de
població. Aproximadament un 33% als darrers deu anys. Si el
creixement demogràfic marca de forma determinant la nostra
població, la seva salut està condicionada no només pels estils de
vida que adopta, sinó que hi influeixen l’entorn social, les
condicions de treball, el medi ambient, l’atur, el nivell
d’educació, etc. La nostra població té una elevada esperança de
vida (els homes de 78,6 anys i les dones de 84,4 anys, el 2010).
Segons el Diagnòstic de Salut el 68,5% de la població adulta
declara haver patit un trastorn crònic en el darrer any i un 18,1%
declarava haver reduït les seves activitats habituals a causa
d’algun problema de salut. Una conseqüència de l’augment de
l’esperança de vida és l’augment de persones amb
pluripatologies, malalties cròniques i limitacions funcionals.
Aquest diagnòstic de salut ens ajuda a definir: a) els nous
reptes que hem d’assolir en salut pública, b) la redefinició del
model assistencial per fer front a l’elevada càrrega que les
patologies cròniques i la pluripatologia generen, c) la
racionalització de la despesa i d) la definició d’un nou rol de la
ciutadania més compromesa i participativa en l’assoliment dels

objectius del sistema de salut i dels seus propis relacionats amb
la salut.
El dret a la protecció de la salut ve expressament reconegut
a la Constitució Espanyola de 1978 i a l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears (2007), però també es desenvolupa a la Llei
14/1986, general de sanitat, a la Llei 16/2003, de cohesió i
qualitat del Sistema Nacional de Salut, i a la Llei 2011, general
de salut pública. A les Illes Balears, a més de l’Estatut
d’Autonomia, tenim la Llei 5/2003, de salut, i la Llei 16/2010,
de salut pública.
Tot l’àmbit normatiu visualitza la participació ciutadana,
tant en el respecte a l’autonomia de les seves decisions
individuals com en la consideració de les seves expectatives
com a colAlectiu d’usuaris del sistema sanitari, que permeti, a
més a més, l’intercanvi de coneixements i experiències. Per això
la importància d’estar informat d’una manera intelAligible,
suficient i adequada en relació amb la seva malaltia i tractament.
És necessari participar de manera activa i informada en la presa
de decisions terapèutiques que afectin la seva persona. Els drets
dels ciutadans a l’educació en matèria de salut pública estan
reconeguts i és desitjable fomentar la participació social i
reforçar el coneixement i el control dels ciutadans sobre la seva
salut.
Si acceptem com a bona la necessitat que els malalts siguin
els protagonistes principals del sistema sanitari, des de
l’autorresponsabilitat i l’autocura per avançar dins la seva
qualitat de vida, aconseguir malalts actius té molts beneficis
personals i socials.
Els darrers anys han sorgit diferents estratègies, instruments
i iniciatives en aquesta direcció i amb un objectiu principal,
millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que
pateixen una malaltia, especialment per a persones amb una
malaltia crònica.
Si volem que la ciutadania sigui protagonista en el procés
assistencial, avui hem de marcar-nos determinats objectius. Per
exemple, facilitar informació, donar formació en coneixements
i habilitats, que permeten conèixer i manejar millor la malaltia
i les seves complicacions; assumir un paper més actiu i
responsable del procés de salut i malaltia; fer accions dirigides
a malalts, persones cuidadores, familiars i associacions de
malalts; transmetre i intercanviar el coneixement i la vivència
d’una malaltia ens ajuda a l’avanç de l’autocontrol de la
malaltia; disposar d'informació completa, clara, que s’entengui
i es pugui llegir ens ajuda a prendre decisions; treballar amb les
associacions de malalts perquè facilita espais de trobada entre
els malalts per ajudar-se; traslladar als professionals sanitaris
què és una malaltia crònica des de la perspectiva del malalt;
modificar el rol del professional sanitari adaptant-se a les
necessitats dels pacients formats, competents i informats. Tots
són motius i raons per afavorir que els malalts siguin més
protagonistes en el procés assistencial.
A les Illes Balears, el sistema sanitari públic de salut, els
professionals i les persones que hi vivim necessitem avançar en
aquesta direcció i fer realitat entre nosaltres projectes com
l’Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucia, la Universidad
de Pacientes, projectes tipus Malalt expert de Catalunya o
Paciente activo a Euskadi.
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1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a elaborar un projecte d’Escola de malalts.

Quan no s’havia produït el tancament total del perímetre, hi
havia la possibilitat que molts de treballadors, usuaris i visitants
de l’hospital de Son Espases poguessin aparcar a altres indrets
propers i escurçar camp a través per accedir a l’edifici de
l’hospital, estalviant temps i diners. De fet, eren moltes les
persones que ho feien i, amb el tancament, els han dificultat la
possibilitat de fer ho.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a posar en marxa una Escola de malalts.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS, presenta
la següent

Proposició no de llei

Palma, a 8 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Accés a Son Espases

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta les dificultats
d’accés que tenen els ciutadans i les ciutadanes a l’Hospital de
Son Espases des de les darreres obres que han tancat la totalitat
del perímetre de l’hospital.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renegociar amb l’empresa concessionària de
l’Hospital de Son Espases per garantir l’accés gratuït al pàrking
dels usuaris de l’hospital.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que faciliti l’accés als usuaris, treballadors i
treballadores i visitants de l’hospital de Son Espases a través del
perímetre de l’Hospital de Son Espases, tal com estava abans
del seu tancament total.

Des de l’any 2012 el pàrking de l’hospital de Son Espases
no és gratuït. Aquest fet genera un desequilibri territorial entre
els ciutadans que el tenen de referència enfront altres ciutadans
que tenen un altre hospital en el qual no es paga el pàrking, la
qual cosa crea un problema d’equitat a l’accés a la sanitat
pública.
Aquest fet va fer que molts de treballadors i usuaris, per
evitar el pagament del pàrking, deixessin el cotxe lluny de
l’hospital i escurcessin camp a través per accedir a l’edifici de
l’hospital.
Entre el mes de maig i el mes de juny de 2013 es va procedir
a elevar una tanca a tot el petimetre del recinte de l’hospital de
Son Espases. Amb aquesta obra, per a l’accés a l’hospital només
queden dues entrades i sortides controlades per seguretat
privada.

Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Comissió de Joves en el Consell de Serveis Socials

A part de l’accés des de Can Capiscol, per accedir a
l’hospital caminant sols queda un espai habilitat al camí del
Secar de la Real, a Son Serra Parera, que no es pot escurçar
camp a través i s’ha de caminar vorejant la carretera que ve de
Son Castelló i va fins Can Valero, amb el consegüent perill per
als vianants (normalment usuaris, visitants i treballadors de Son
Espases) que comparteixen espai amb cotxes i camions i
autocars.
Cal destacar també el recorregut d’1 Km des de
l’aparcament gratuït habilitat per l’ajuntament a Son Serra
Parera. Les persones majors o les persones amb mobilitat
reduïda no el poden utilitzar.
Tot està dissenyat per facilitar la utilització del pàrking
privat i posar dificultats a l’ús d’altres alternatives que no
suposin el pagament del pàrking per part dels treballadors, dels
usuaris i dels visitants de Son Espases.

A principis del mes de gener de 2013 es va derogar el
Consell de la Joventut de les Illes Balears, un espai de
participació de la comunitat autònoma de més de 27 anys de
funcionament democràtic. Una entitat de dret públic que tenia
com a finalitat defensar el drets dels joves, propiciar la
participació de la joventut en el desenvolupament social, polític,
econòmic i cultural de les Illes Balears; promoure iniciatives a
favor dels joves.
Tot i els problemes actuals que pateixen els joves, atur,
treball en precari, emigració o augment de taxes universitàries,
no tenen cap espai de participació ni de representació per
defensar els seus interessos i per poder dialogar amb les
administracions públiques.
L’any 2010 es va constituir el Consell de Serveis Socials de
les Illes Balears. Aquest és un dels òrgans de participació
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actualment en vigor. A l’article 16 del Decret 61/2010 pel qual
es regulen la composició, l’organització i el funcionament del
Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, s’estableix que
es poden crear comissions sectorials. El mateix decret estableix
també que s’ha de determinar per reglament el nombre i les
funcions de les comissions.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
debatre la següent

Des del Govern central s'ha transmès a l’opinió pública que
els ajuntaments són uns malbaratadors. Si la voluntat és reduir
els costs caldria començar per la mateixa Administració de
l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la
despesa pública, més de la meitat del total, mentre que els de les
comunitats autònomes són del 33% i els de les administracions
locals són només del 14%. Però tampoc no preveu, per tal de
racionalitzar l’assignació de competències, la
supressió d’alguns ministeris que tenen transferides les seves
competències en exclusiva a les comunitats autònomes.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la derogació del
Consell de la Joventut, òrgan de participació dels joves de les
Illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, mitjançant el Consell de Serveis Socials de les
Illes Balears, proposi al Ple del Consell de Serveis Socials la
creació d’una comissió de Joves.
Palma, a 8 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L’ajuntament és qui coneix millor les mancances i
necessitats de la seva comunitat i qui pot prestar més
eficientment els serveis que els ciutadans precisen. La
proximitat significa eficiència i difícilment una corporació
supramunicipal podrà substituir el coneixement de la
problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament.
Tenint en compte la diversitat de cada territori i les
peculiaritats de cada població, la fixació d’uns costs estàndards
per als serveis que presten les administracions locals amb
l’objectiu d’avaluar la seva eficiència, comportarà, sense dubte,
manca de rigor i situacions de tractament desigual, i fins i tot
injust, a molts ajuntaments.
Atès que la proposta del Govern central a qui realment
perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectats
els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les seves garanties
recollides en l’ordenament legal vigent, el Grup parlamentari
MÉS presenta la següent

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Rebuig a l'Avantprojecte de llei per a la racionalització i la
sostenibilitat de l'administració local
En el Consell de Ministres de dia 15 de febrer de 2013 es va
presentar un informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques sobre l’Avantprojecte de llei per a la racionalització
i la sostenibilitat de l’administració local. Aquest document,
amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i
aconseguir un suposat estalvi econòmic, contempla mesures que
afecten l’autonomia local i signifiquen la intervenció dels ens
locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les
nostres comarques.
Aquesta reforma es basa exclusivament en la Llei
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sense tenir
en compte els principis d’autonomia i de subsidiarietat, ignorant
les necessitats de la ciutadania i els nivells de qualitat,
eficàcia i eficiència dels serveis que presten avui els governs
locals.
Per altra banda, l’Avantprojecte de llei per a la
racionalització i la sostenibilitat de l’administració local no
preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la
gran assignatura pendent del nostre model territorial. Ans al
contrari, l’objectiu final del govern de l’Estat és recentralitzar
i controlar al màxim els municipis, limitant-ne la capacitat
d’acció, convertint-los en mers executors de la voluntat del
Govern espanyol.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears rebutja
l’Avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de
l’administració local presentat pel ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques del Govern espanyol pel que suposa
de vulneració de l’autonomia local i de recentralització de
l'administració local.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta els governs de
l'Estat i de la comunitat autònoma a definir un nou marc de
finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient
al servei de les polítiques locals.
Palma, a 8 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Creació de la categoria professional de dietista-nutricionista al
Servei de Salut de les Illes Balears
L’article 15 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de
l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut,
modificat pel Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Servei
Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les
seves prestacions, estableix que cada servei crearà, modificarà
o suprimirà les categories i, en tot cas, a fi de garantir el dret a
la mobilitat del personal estatutari en el conjunt del Sistema
Nacional de Salut, que regula l’article 37 de l’esmentada llei.
El concepte de professió és un concepte que s’ha
desenvolupat des de la sociologia en funció d’una sèrie de
valors com formació superior, autonomia i capacitat
autoorganitzativa, codi deontològic i ànim de servei i que es
donen en major o menor mesura en els diferents grups
professionals que estan reconeguts com a professions. La
nostra organització política només reconeix com a professió
existent aquella que té normes des de l’Estat i els criteris a
utilitzar per determinar quines són les professions sanitàries
han de fonamentar-se en la normativa preexistent. Parlem de
l’àmbit educatiu i el que regulen els colAlegis professionals.
Així és una professió sanitària aquella que la normativa
universitària reconeix com a titulacions de l’àmbit salut i que
tenen una organització professional reconeguda pels poders
públics.
La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les
professions sanitàries, determina els aspectes essencials de
l’exercici de les professions sanitàries, establint, de manera
expressa, quines són les dites professions, reservant als
corresponents titulats l’exercici, determinant els àmbits
funcionals propis de cadascuna i definint els drets dels usuaris
dels seus serveis professionals.
Arran de les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei
16/2012 i de la comentada Llei 44/2003, cal anar adequant les
categories professionals a les necessitats actuals a causa de
l’aparició de nous serveis, l’evolució de determinades
prestacions i l’aparició de noves titulacions i especialitzacions.
L’article 7 de la Llei 44/2003 diu que correspon als
diplomats sanitaris, dins l’àmbit d’actuació que els faculta el
corresponent títol, la prestació personal de les cures o els
serveis propis de la seva competència professional a les
diferents fases del procés d’atenció de salut, sense menysprear
la competència, la responsabilitat i l’autonomia pròpies dels
diferents professionals que intervenen dins el procés d’atenció.
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Es defineixen, a l’apartat 2.g) del mateix article, els
dietistes-nutricionistes com els diplomats universitaris en
nutrició humana i dietètica que desenvolupen activitats
orientades a l’alimentació de les persones, adequades a les
necessitats fisiològiques i, si n’és el cas, patològiques
d’aquestes, d’acord amb els principis de prevenció i salut
pública.
Totes aquestes consideracions avalen la necessitat de crear,
modificar i extingir determinades categories de personal
estatutari al Servei de Salut de les Illes Balears.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a crear la categoria de personal estatutari de
dietista-nutricionista del Servei de Salut de les Illes Balears.
Palma, a 9 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 7316/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
de Presidència, sobre la valoració del dictamen del Consell
Consultiu sobre l'Avantprojecte de llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears i les intencions del Govern al
respecte.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juliol de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
recapti la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de
Presidència, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre
el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 7172/12 i del
Projecte de llei RGE núm. 2473/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de dia 11
de juliol de 2013, en relació amb els escrits RGE núm. 7162/13
i 7163/13, presentats pel Govern de les Illes Balears, acorda
d'habilitar els dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació
de la Proposició de llei RGE núm. 7172/12, presentada pel
Consell de Mallorca, de modificació de la Llei 6/2006, de 12
d'abril, de caça i pesca fluvial i modificada per la Llei 6/2007,
de 27 de desembre, de mesures tributàries i
econòmicoadministratives (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012); i del Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears (BOPIB núm. 91, de 22
de març de 2013).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament de
les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE núm. 7248/13.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de juliol de 2013, i en relació amb l'escrit
esmentat, presentat per 23 diputats dels Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS (publicat al BOPIB núm. 105, de 28 de juny
d'enguany, s'ha manifestat d'acord amb l'ordre del dia següent
per a la sessió de la Diputació Permanent, i se n'ha previst com
a data de celebració la de dia 16 de juliol de 2013, a les 10,00
hores:
I. Adopció d’acord, si escau, sobre convocatòria de sessió
plenària extraordinària, solAlicitada per 23 diputats dels
Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, mitjançant l’escrit
RGE núm. 7248/13.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 106, de 5 de juliol de
2013.
- Pàg. 5942 i 5955, Compareixences, apartat B)
On diu: RGE núm. 4638/13 i 4646/13
Hi ha de dir: RGE núm. 4638/13, 4646/13 i 4621/13
- Pàg. 5948 i 5981. Respostes a preguntes, apartat ED)
On diu: ..., relativa a Consorci de la Serra de Tramuntana (XIII).
Hi ha de dir: ..., relativa a contractes de la Conselleria de
Presidència (XIII).
- Pàg. 5950 i 5988. Respostes a preguntes. Apartat FZ)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 2421/13, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 2870/13, ...
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